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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      8 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   20 d'Octubre de 2016 
Horari:   20:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sr. Julio Roca Font, Tinent Alcalde 
Sra. Montserrat Torres Prades, Tinent Alcalde 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Tinent d'Alcalde 
Sr. Raul Olivan Gallardo, Regidor 
Sra. Maria Rodriguez Grau, Regidora 
Sra. Cinta Agne Sabate, Regidora 
Sr. Alex de la Guia Fernandez, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sra. Montserrat Latorre Pasanau, Regidora 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Sra. Monica Amoros Gurrera, Regidora 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió. 
3.- Expedient de liquidació SEME, SLU 
4.- Aprovació de l'expedient adquisició directa parcel·la C Illa de Sauri 
5.- Aprovació de les bases de subvencions per a la creació nova ocupació 2016 
6.- Aprovació de l'expedient 1/2016, de modificació de les bases d'execució del pressupost 
7.- Aprovació de l'expedient 7/2016, de modificació de crèdit 
8.- Aprovació de l'expedient 8/2016, de modificació de crèdit 
9.- Mocions 
10.- Informació de Presidència 
11.- Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i excusa a la Sra. Mònica Amorós per la seva absència, informa de 
l’error de la manca del punt de “Precs i preguntes” a la convocatòria de l’ordre del d 
ia i manifesta que atès el que disposa l'art. 82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals., demana al plenari que es ratifiqui 
sobre la  urgència  de tractar  sobre el  punt aprovació de l’expedient 8/2016, de modificació de crèdit, no 
inclòs en l’ordre del dia, el qual ve donat per la comunicació de la Diputació de Tarragona que el termini 
màxim de pròrroga per a presentar el certificat d’adjudicació de les obres subvencionades finalitzarà el 17 
de desembre de 2016 i el fet de no presentar aquesta documentació donarà lloc a la pèrdua del dret 
sobre la subvenció assignada.  
Aprovat per UNANIMITAT dels dotze membres presents dels tretze que integren el seu nombre legal. 
 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre.  
 
El secretari interventor procedeix a donar lectura de l'acta núm. 7/2016, corresponent a la sessió 
celebrada el passat dia 15 de setembre de 2016, la qual és APROVADA PER MAJORIA  de deu  vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU,  PP i PSC-CP i dues abstencions dels 
representants del grup municipal d’ERC-AM, dels dotze membres presents dels tretze que integren el seu 
nombre legal, 
                                                             ----------------  
 
2.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió. 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió plenària:  
 
20160087 28/09/16 Contractació personal suport servei enllumenat 

20160086 27/09/16 Delegació signatura documents en el 1r tinent d'alcalde 

20160085 23/09/16 Delegació d'alcaldia 

20160084 13/09/16 Assignació C. Productivitat 

20160083 13/09/16 Determinació línies fonamentals pressupost 2017 

20160082 12/09/16 Convocatòria PL 

20160081 08/09/16 Interlocutors BASE recabar informació 

20160080 07/09/16 Convocatòria CI 

20160079 06/09/16 Incoació expedient modificació crèdit 6/2016 
20160078 06/09/16 Baixes d'ofici padró d'habitants 

20160077 06/09/16 Incoació expedient adequació ordenances 2017 

 
                                                             ----------------  
 
3.- Expedient de liquidació SEME, SLU 
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Atès que en data 24 de gener de 2005  l’Ajuntament de Móra d’Ebre va constituí la societat responsabilitat 
limitada i capital integrament municipal denominada ”esportiva Móra d’Ebre” destinada al servei esportiu 
per la construcció, promoció, gestió, administració, explotació i millora d’instal·lacions i equipaments 
esportius. ( en endavant SEME, SLU). 
 
Atès que per tal de dur a terme les funcions que li van ser atribuïdes pel seu objecte social es va fer 
necessària l’atribució d’un seguit de béns, obligacions i drets dels quals és titular l’Ajuntament envers 
d’instal·lacions i infraestructures esportives que ha de gestionar la societat. 

“PRIMER.- Adscriure a la societat Móra d’Ebre Esports i Lleure, SL  els béns i instal·lacions següents: 

- Solar on s’ha de dur a terme la construcció de la piscina coberta i posterior ús i explotació de la 
mateixa. 

- Ús, gestió i explotació del Poliesportiu municipal, tant pel que fa a les instal·lacions esportives, 
com a les complementàries i adjacents, així com el Bar Restaurant . 

- Ús, gestió i explotació del Pavelló municipal. 

Aquests béns mantindran la seva condició de béns de domini públic al trobar-se catalogats d’aquesta 
forma  a l’inventari de béns d’aquesta Corporació.” 

En data 21 de juliol de 2016 es va acordar, pel Ple de l’ajuntament de Móra d’Ebre, constituït en Junta 
General, la DISSOLUCIÓ de la societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU en aplicació de la Llei 7/ 2013  de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local,  es va nomenar al liquidador i encomanar la 
realització de totes les gestions legalment establertes.  
 
Atès el disposat en aquest acord de dissolució de data 21 de juliol de 2016, així com als estatuts de la 
SEME, SLU. 
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa General de data 17 d’octubre de 2016, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
PRIMER.- Assumir la gestió directa del servei públic de prestació obligatòria que prestava la SEME, SLU, 
en matèria d’activitats i instal·lacions esportives i d’acord amb l’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 de abril 
l’ajuntament organitzarà el servei amb els mitjans materials i personals que siguin necessaris, fonamentat 
en la potestat pública d’autoorganizació. 
 
SEGON.- S’integraran a l’Inventari General Municipal els béns, obligacions i drets següents, que en 
aquests moments es troben inventariats a la SEME (en liquidació), així com d’altres béns patrimonials a 
integrar: 
 

• Solar i construcció de la piscina coberta i posterior ús i explotació de la mateixa. 
• Ús, gestió i explotació del Poliesportiu municipal, tant pel que fa a les instal·lacions esportives, 

com a les complementàries i adjacents, així com el Bar Restaurant . 
• Ús, gestió i explotació del Pavelló municipal. 
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La reversió dels anteriors béns i instal·lacions comporta l’assumpció a més a més dels drets i obligacions 
contractuals i formals que la Societat Esportiva sigui titular envers tercers.  
 
Una vegada liquidat el conjunt d’operacions es determinarà el resultat definitiu i es trametrà universalment 
a l’ajuntament, al tractar-se de l’únic soci, els béns, drets i obligacions com a continuador del servei,  i 
aquest es subrogarà en la posició de la SEME, SLU, d’acord al principi de continuïtat,. 
 
TERCER.- Donar la conformitat a l’inventari i el balanç de la societat tancat a 21 de juliol de 2016, data en 
que es va acordar la dissolució de la SEME, SLU per acord de Ple, constituït com a Junta general. 
 
QUART.- Iniciar l’obertura del procés de liquidació, cessant les facultats de representació dels membres 
del Consell d’Administració de la societat escollits pel Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, constituït com 
a Junta General, en sessió de 14 de juliol de 2015. Així mateix, segons declaracions que consten a les 
oficines municipals són: 
 

- Sra. MARIA RODRÍGUEZ GRAU; data de naixement 20/12/1992, estat civil soltera, professió  
empresària, estudis graduada Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, domiciliada a Móra d’Ebre c.  Santa 
Madrona, núm. 57, P03-2, DNI 47.768.736-J, en funció de Vice-presidenta 
 
- Sr. JOAN PIÑOL MORA; data de naixement 17/04/1967, estat civil casat, professió responsable grans 
comptes d’una mútua de treball, comercial, estudis llicenciatura Dret i Ciències del Treball, domiciliat a 
Móra d’Ebre c. Terra Alta, 4, DNI 39.867.547-E, en funció de President. 
 
- Sra. DOLORS GURRERA ROMO: data de naixement 29/07/1962, estat civil vídua, professió  
administrativa, estudis llicencia Història, domiciliada a  Móra d’Ebre c. Miquel Rojals, núm. 2, 3r-5, DNI  
33877656-J 
 
- Sra. CINTA AGNÉ SABATÉ: data de naixement 03/04/1961, estat civil casada , professió  zeladora, 
estudis graduat escolar, domiciliada a Móra d’Ebre c. Joan Maragall, núm. 2-B, DNI  78576834-W 
 
- Sr. FRANCESC LAUNES ANDILLA: de naixement 09/04/1953, de professió pre-jubilat, estat civil casat, 
estudis maestria industrial,     domiciliat a Móra d’Ebre c. Bonaire, núm. 84, 3-2º DNI 32.568.710-C. 

 
La denominació de la societat serà, a partir d’ara, la següent: “Societat Esportiva Móra d’Ebre, S.L. EN 
LIQUIDACIÓ”. (SEME, SLU, en liquidació) 
 
CINQUÈ.- En quant al personal com a conseqüència de la liquidació de la societat ja que es produeix una 
continuïtat per part de l’ajuntament en l’activitat d’aquesta, donarà lloc a una successió d’empreses, el 
que implicarà una subrogació municipal en els contractes de treball. 
 
SISÈ.- Facultar al Sr. Sixte Melchor Giménez, com a liquidador de la SEME, SLU (en liquidació) nomenat 
per acord  de Ple/Junta General, de data 21 de juliol de 2016, per l’impuls, el seguiment i execució 
d’aquest acord, en especial en allò relacionat amb les actuacions necessàries per executar aquest acord. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a les parts implicades i donar-li la publicitat escaient. 
 
El Sr. Sixte Melchor diu que vol fer una matisació i és una ordre que dona ell i vol que consti a 
l’acta, i és que qualsevol moviment bancari de la societat no sigui fet per Internet ni mitjans 
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telemàtics sinó que sigui tot en paper físic i portat a l’oficina. Explica que és una qüestió de 
vincles d’interessos, que ell treballa a una entitat financera on la SEME té el compte i no vol que 
és barregi una cosa amb l’altra. No vol signar res telemàticament sinó que sigui tot en paper físic 
i portat a l’oficina d’aquí Móra, que es d’on és el compte.  
La Sra. Dolors Gurrera pregunta sobre el 31 de desembre que han informat però  que no ho veu 
als papers. La Sra. Secretària respon que normalment està previst que el 31 de desembre 
cessarà l’activitat total, això vol dir que les dues persones que encara segueixen treballant a la 
societat, que són la Mireia Escalona i una altra companya, fins el 31 de desembre estaran d’alta 
a la societat. Els proveïdors ja estan passant les factures a nom de l’Ajuntament i llavors 
representa que ha 31 de desembre es farà com un “impasse”, lo que passa és que no es pot 
liquidar la societat perquè s’ha de fer la declaració de societat i la declaració de l’IVA, amb la qual 
cosa s’haurà de tenir el compte obert per a què les devolucions que se sap que els hi 
corresponen d’això es puguin rebre en un compte de la societat, que s’ha de tenir obert fins 31 
de desembre de 2017. Explica que simplement l’activitat de la societat es quedarà totalment en 
“stand by”, com a congelada, però es tindran oberts els comptes perquè a Hisenda consten que 
els comptes on es fan les devolucions del IVA i on es fa el impost de societat és a un compte de 
la SEME i no admetrien fer un canvi.  
La Sra. Cinta Agné diu que ells van demanar l’expedient de liquidació i el balanç de situació de la 
SEME, volen saber si el deute que tenen amb els deutors del bar del Poli està regulat per un 
escrit. El Sr. Alcalde respon que hi ha tres deutors; li  diu  que això no té res a veure en el que 
s’està tractant, i que si vol saber això que ho pregunti a “precs i preguntes” ja que ella no està 
preguntat res sobre l’expedient que s’està tractant ara, sinó que pregunta algo que segons ella a 
deduït d’un document que hi ha a aquest expedient. La Sra. Cinta Agné respon que perfecte, que 
era una pregunta sobre el tema.  
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per MAJORIA de vuit vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU i PP, dues abstencions dels 
representants del grup municipal del PSC-CP i dos en contra dels representants del 
grup municipal d’ERC-AM, dels dotze membres presents dels tretze que integren el 
seu nombre legal, 
 
El Sr. Alcalde en relació a les abstencions i els vots en contra comenta que cal ser conscients 
que l’expedient de dissolució de la SEME es a causa del requeriment del Ministeri d’ Hisenda i 
Administracions Públiques  i ve donat  per llei , tanmateix informa que  s’ens apercebeix que  cas 
de no complir aquesta obligació es  podria incórrer  en responsabilitats personals i que es 
podrien   adoptar les mesures automàtiques de dissolució.  
 
                                                             ----------------  
 
4.- Aprovació de l'expedient adquisició directa parcel·la C Illa de Sauri 

1. ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET 

1.1. Segons es va posar de manifest en la memòria d’alcaldia de data 9 de juny de 2014, l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre té la voluntat i el compromís en ferm d’adquirir de manera directa la finca ubicada al Camí de 
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les Hortes s/n, coneguda popularment com “Illa de Saurí”, propietat del Sr. Joan Josep Solé Asens (nua 
propietat) i de la Sra. Francisca Asens Casanova (titular del dret real d’usdefruit sobre la citada finca), 
inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa a la finca registral 596 del Tom 72, Llibre 6 i Foli 126. 
 
1.2. Fruit d’aquest compromís, mitjançant acord del Plenari de la Corporació en sessió de data 28 de juliol 
de 2014 es va aprovar el següent:  
 
“Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir 
l’adquisició directa de la parcel·la A de la finca ubicada al Camí de les Hortes s/n, coneguda popularment 
com “Illa de Saurí”, propietat del sr. Joan Josep Solé Asens (nua propietat) i de la sra. Francisca Asens 
Casanova (titular del dret real d’usdefruit sobre la citada finca), que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat plec a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant la publicació 
de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC, exposar-lo al tauler d’edictes 
d’aquest Ajuntament i publicar-lo al web municipal, a l’efecte de la presentació d’al·legacions. L’esmentat 
Plec de clàusules administratives s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic, en el cas 
que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública. 
 
Tercer.- Aprovar la proposta de conveni/protocol de col·laboració per a l’adquisició directa de la finca 
coneguda com “Illa de Saurí”, entre l’Ajuntament, el propietari i el titular d’un dret real sobre la finca, en el 
qual es regulen els termes i condicions de la compravenda d’aquest bé immoble. 
 
Quart.- Sol·licitar informe al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya quant a la procedència de l’adquisició directa de l’immoble esmentat, a l’empara de l’article 
30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Cinquè.- Adquirir a títol de compravenda la parcel·la grafiada com a A en la documentació tècnica, 
ubicada al Camí de les Hortes s/n, coneguda popularment com “Illa de Saurí”, propietat del sr. Joan Josep 
Solé Asens (nua propietat) i de la sra. Francisca Asens Casanova (titular del dret real d’usdefruit sobre la 
citada finca), inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa a la finca registral 596 del Tom 72, Llibre 6 i 
Foli 126. 
 
Sisè.- Aprovar la despesa de caràcter plurianual d’aquest expedient d’adquisició directa de la parcel·la A, 
d’acord amb la distribució següent: 

 
Setè.- Autoritzar i disposar del crèdit necessari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16-150-60000 del 
pressupost municipal vigent per atendre el pagament del preu de la compravenda acordada, i també del 
crèdit necessari per atendre el pagament de les despeses d'escriptura i inscripció en el Registre de la 

Any Classif. 
Orgànica 

Grup de 
Programa  

Classif. 
Econ. 

Import 
 

Import 
interessos 

Import 
total 

2014 16 150 60000 15.625 € 1.570,98 € 17.195,98 € 
2015 16 150 60000 15.625 € 1.570,98 € 17.195,98 € 
2016 16 150 60000 15.625 € 1.570,98 € 17.195,98 € 
2017 16 150 60000 15.625 € 1.570,98 € 17.195,98 € 

IMPORT TOTAL 68.783,92 € 
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Propietat. Així mateix, adquirir el compromís de consignar el crèdit suficient i adequat en els exercicis 
posteriors d’acord amb el que preveu l’article 174 del TRLRHL i l’art. 110 del TRLCAP.  
 
Vuitè.- Notificar aquest acord al Senyor Joan Josep Solé Asens, com a venedor, i requerir-lo alhora 
perquè comparegui davant del notari que se li designi per a l'atorgament de la corresponent escriptura de 
compravenda.  
 
Novè.- Facultar l’alcalde perquè procedeixi a signar en nom d’aquest Ajuntament tots els documents 
públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords. 
 
Desè.- Inscriure la parcel·la resultant A en el Registre de la Propietat i en l'Inventari Municipal de Béns, un 
cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.  
 
Onzè.- L’eficàcia dels punts cinquè, sisè, setè, vuitè, novè i desè de la present part resolutiva resta 
condicionada a l’emissió de l’informe preceptiu previ del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals.” 
 
1.3. En data 4 de setembre de 2014 es va signar el protocol de col·laboració per a l’adquisició directa de 
la finca coneguda com “Illa de Saurí”, entre l’Ajuntament, el propietari i el titular d’un dret real sobre la 
finca, en el qual es regulen els termes i condicions de la compravenda d’aquest bé immoble. En 
l’esmentat protocol, en el pacte segon, lletra b), l’Ajuntament de Móra d’Ebre es compromet a adquirir 
directament, previ l’expedient corresponent, la finca de l’ “Illa de Saurí” sota una sèrie de condicions, de 
manera que en primer lloc, es va adquirir la parcel·la resultant A, de 7.440,73 m2, amb un projecte de 
despesa plurianual per un període de quatre anys (2014-2017). En l’apartat c) i d) del pacte segon del 
citat protocol, l’Ajuntament manifesta la seva voluntat d’adquirir la resta de les parcel·les resultants de la 
finca matriu (B, C i D), segons el plànol adjunt, de manera que primer s’adquirirà la B, després la C i, 
finalment, la D, que és la situada més cap a l’extrem nord del municipi.  
 
1.4. A dia d’avui, segons s’ha posat de manifest en la memòria d’alcaldia de data 9 de maig de 2016, 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre té la voluntat i el compromís en ferm d’adquirir de manera directa una part de 
la parcel·la D de la finca ubicada al Camí de les Hortes s/n, coneguda popularment com “Illa de Saurí”, 
propietat del Sr. Joan Josep Solé Asens, inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa a la finca 
registral 596 del Tom 873, Llibre 121 i Foli 124. Aquesta nova proposta d’adquisició directa d’una part de 
la parcel·la D comportarà, també, la modificació del protocol de col·laboració signat al seu dia per tal 
d’ajustar l’ordre i temporització de la compra de les diferents parcel·les resultants. 
 
1.5. L’Ajuntament de Móra d’Ebre amb l’adquisició d’una part de l’antiga parcel·la D de la finca de l’Illa de 
Saurí pretén, en exercici de les competències que li són pròpies en virtut de la normativa reguladora de 
les bases del règim local, l’assoliment dels següents objectius: la integració i reubicació del servei de 
mercat municipal, actualment emplaçat  al Passeig del Pont, el qual presenta dificultats pel seu 
dimensionament en l’espai concret, per la circulació rodada al voltant d’aquest espai i pel dèficit de places 
d’aparcament necessàries per a la prestació d’aquest servei. 
 
1.6. La finca objecte d’aquest expedient, segons les vigents Normes Subsidiàries i de Planejament del 
municipi, es troba classificada com a sòl urbà, qualificada  de “Sistema de parcs i jardins urbans. Clau P” 
des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries l’any 1983, i no es troba inclosa en cap unitat d’actuació 
urbanística, per la qual cosa, no és objecte de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament.  
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1.7. Atès l’interès de l'Ajuntament en adquirir la finca amunt indicada per destinar-la als usos i serveis 
abans descrits, mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2016 es va 
iniciar l’expedient per a l’adquisició directa d’una part de l’antiga parcel·la D de la finca coneguda com “Illa 
de Saurí” i es van sol·licitar els informes tècnic i jurídic preceptius, de conformitat amb allò establert en 
l’article 206.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 30.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, de 17 
d’octubre de 1988.  
 
1.8. En data 2 de juny de 2016 el tècnic municipal ha emès informe favorable, en el qual realitza la 
preceptiva taxació pericial, exposant les causes justificatives i les peculiaritats del bé per a procedir a 
l’adquisició directa del bé. 
 
1.9. Per tot això, s’ha presentat proposta d’ofici per part d’aquest Ajuntament de llicència de parcel·lació 
urbanística de la parcel·la C (antigament part de la parcel·la D) de la finca ubicada al Camí de les Sènies, 
s/n, coneguda com Illa de Saurí, inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa al Tom 873, Llibre 121 i 
Foli 124, finca registral núm. 596. 
 
A l’expedient hi figura la documentació tècnica necessària per a la parcel·lació de la finca C resultant de la 
finca coneguda com Illa de Saurí, elaborada per l’arquitecte Lluís Gironés Pedrol, en compliment del que 
disposa l’art. 28 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, per la qual cosa, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data  08/08/2016 
s’ha concedit la llicència municipal de parcel·lació urbanística de la finca propietat del sr. Joan Josep Solé 
Asens, situada al Camí de les Hortes, s/n, d’acord amb la documentació tècnica de parcel·lació redactada 
i amb la divisió material de la finca, resultant la parcel·la C amb una superfície de 3.718,31 m2 i acord de 
la Junta de Govern Local de 06/09/2016 de rectificació d’errada material.  
 
1.10. Davant la voluntat d’aquest Ajuntament de regular els nous compromisos d’adquirir anticipadament 
la parcel·la C segons la documentació gràfica obrant a l’expedient (antigament part de la parcel·la D, 
segons la documentació tècnica obrant a l’expedient d’adquisició directa de la parcel·la A),  es proposa 
l’aprovació d’una addenda al protocol de col·laboració per a l’adquisició directa de la finca coneguda com 
“Illa de Saurí”. 
 

a) L’Ajuntament adquirirà la parcel·la resultant C (antigament  part de la parcel·la D, segons la 
documentació tècnica obrant a l’expedient d’adquisició directa de la parcel·la A), que és la situada 
més a l’extrem nord del municipi segons el plànol núm. 1 del projecte de parcel·lació, d’una 
superfície de 3.718,31 m2, mitjançant la tramitació del corresponent expedient patrimonial per a 
l’adquisició directa de la parcel·la C de la finca de l’ “Illa de Saurí, en compliment de la normativa 
de patrimoni dels ens locals i l’aprovació d’un projecte de despesa plurianual per un període de 
quatre anys (2016-2019) amb el següent repartiment: 

 
ANYS IMPORT 

2016 7.812,50 € 
2017 7.812,50 € 
2018 7.812,50 € 
2019 7.812,50 € 
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b) A banda, s’estableix el pagament de la quantitat de 3.141,96 euros, com a part de la 
indemnització contemplada al protocol de col·laboració signat el 4 de setembre de 2014, per tal 
de quantificar la instal·lació de llum i d’aigua existent i els prejudicis ocasionats al propietari pel 
temps transcorregut des de que es va  qualificar urbanísticament de sòl  urbà –parcs i jardins- i la 
data prevista d’adquisició de la finca en la seva totalitat;  aquest import es va calcular  prenent 
com a referència el tipus interès del 1,150 % sobre el preu d’adquisició de la finca, i la durada 
prevista inicialment d’ aquest conveni, és a dir, setze anys. 

 
1.11. El Sr. Joan Josep Solé Asens, propietari de la finca objecte d’aquest expedient d’adquisició directa, 
mitjançant escrit de data 16 de juny de 2016 (NRE 2596), ha manifestat estar interessat en què 
l’Ajuntament adquireixi una part de la parcel·la D de la finca de la seva propietat (avui parcel·la C segons 
la documentació tècnica de la parcel·lació) i està d’acord amb el contingut íntegre de l’addenda al conveni 
pel qual l’Ajuntament adquireix una part de la finca amunt indicada. 
 
1.12. Així mateix, en data 29 de juliol de 2016, el secretari interventor ha emès informe favorable en 
relació a l’adquisició directa de l’esmentat immoble; el plec de clàusules administratives particulars 
elaborat; i ha informat que existeix dotació pressupostària suficient per atendre el pagament del preu del 
contracte i de les despeses previstes d’escriptura i inscripció al Registre de la Propietat. 
 
Aquests fets fan possible adquirir la propietat de l’immoble i justifiquen l’aplicació del procediment 
d’adquisició directa, si bé el compliment de la normativa vigent exigeix que prèviament l’òrgan de 
contractació aprovi el plec de clàusules administratives particulars corresponent. 
 
Així mateix, tractant-se de l’adquisició directa d’un bé immoble, cal sol·licitar l’informe previ al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, que l’ha d’emetre 
en un termini de trenta dies. En cas de no fer-ho en el termini assenyalat, es pot continuar la tramitació de 
l’expedient. 
 
1.13. Pel que respecta a la consideració d’aquesta adquisició com una despesa de caràcter plurianual cal 
dir que l’òrgan competent per a la seva aprovació serà el Ple, d’acord amb el que determina l’art. 174 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
d’acord amb els articles 79 a 88 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos. 
 
Com sigui que per fer front a aquesta despesa de caràcter plurianual s’haurà d’habilitar el crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos municipals que comprenguin la durada del present contracte de 
compravenda. 
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa General de data 17 d’octubre de 2016, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
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Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir 
l’adquisició directa de la parcel·la C de la finca ubicada al Camí de les Hortes s/n, coneguda popularment 
com “Illa de Saurí”, propietat del sr. Joan Josep Solé Asens, segons la documentació tècnica que consta 
a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat plec a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant la publicació 
de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC, exposar-lo al tauler d’edictes 
d’aquest Ajuntament i publicar-lo al web municipal, a l’efecte de la presentació d’al·legacions. L’esmentat 
Plec de clàusules administratives s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic, en el cas 
que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública. 
 
Tercer.- Aprovar la proposta d’addenda al protocol de col·laboració per a l’adquisició directa de la finca 
coneguda com “Illa de Saurí” signat entre l’Ajuntament i el propietari, en el qual es regulen els termes i 
condicions de la compravenda d’aquest bé immoble. 
 
Quart.- Sol·licitar informe al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya quant a la procedència de l’adquisició directa de l’immoble esmentat, a l’empara 
de l’article 30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
Cinquè.- Adquirir a títol de compravenda la parcel·la grafiada com a C en la nova documentació tècnica 
(antigament part de la parcel·la D, segons la documentació tècnica obrant a l’expedient d’adquisició 
directa de la parcel·la A), ubicada al Camí de les Hortes s/n, coneguda popularment com “Illa de Saurí”, 
amb una superfície de 3.718,31 m2 , propietat del Sr. Joan Josep Solé Asens, inscrita al Registre de la 
Propietat de Gandesa a la finca registral 596 del Tom 873, Llibre 121 i Foli 124. 
 
Sisè.- Aprovar la despesa de caràcter plurianual d’aquest expedient d’adquisició directa de la parcel·la C, 
d’acord amb la distribució següent: 

 
Setè.- Autoritzar i disposar del crèdit necessari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16-150-60000 del 
pressupost municipal vigent per atendre el pagament del preu de la compravenda acordada, i també del 
crèdit necessari per atendre el pagament de les despeses d'escriptura i inscripció en el Registre de la 
Propietat. Així mateix, adquirir el compromís de consignar el crèdit suficient i adequat en els exercicis 
posteriors d’acord amb el que preveu l’article 174 del TRLRHL i l’art. 110 del TRLCAP.  
 
Vuitè.- Notificar aquest acord al Senyor Joan Josep Solé Asens, com a venedor, i requerir-lo alhora 
perquè comparegui davant del notari que se li designi per a l'atorgament de la corresponent escriptura de 
compravenda.  

Any Classif. 
Orgànica 

Grup de 
Programa  

Classif. 
Econ. 

Import 
 

Import 
interessos 

Import 
total 

2016 16 150 60000 7.812,50 € 785,49 € 8.597,99 € 
2017 16 150 60000 7.812,50 € 785,49 € 8.597,99 € 
2018 16 150 60000 7.812,50 € 785,49 € 8.597,99 € 
2019 16 150 60000 7.812,50 € 785,49 € 8.597,99 € 

IMPORT TOTAL  34.391,96 € 
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Novè.- Facultar l’alcalde perquè procedeixi a signar en nom d’aquest Ajuntament tots els documents 
públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords. 
 
Desè.- Inscriure la parcel·la resultant C en el Registre de la Propietat i en l'Inventari Municipal de Béns, un 
cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.  
 
Onzè.- L’eficàcia dels punts cinquè, sisè, setè, vuitè, novè i desè de la present part resolutiva resta 
condicionada a l’emissió de l’informe preceptiu previ del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge. 
 
La Sra. Secretària explica el punt. 
 
La Sra. Cinta Agné diu que en aquest punt ells votaran en contra perquè havien demanat les 
escriptures i documents notarials de compra, cessió i ús i encara no els han rebut; el Sr. Alcalde 
respon que els van demanar ahir i tanmateix  aquesta documentació forma part de l’expedient 
incoat fa uns 4 anys .  
 
Posada la proposta a votació la mateixa, és aprovada  per MAJORIA de vuit vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU i PP i quatre en contra dels 
representants dels grups municipals del PSC-CP d’ERC-AM, dels dotze membres 
presents dels tretze que integren el seu nombre legal, 
 
                                                             ----------------  
 
5.- Aprovació de les bases de subvencions per a la creació nova ocupació 2016 
 
Atès que aquest ajuntament té interès en establir un sistema d'ajuts per tal d'incentivar la creació de llocs 
de treball al municipi, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a favor de les empreses 
que incrementin el nombre de treballadors de la seva plantilla amb residència al municipi  
 
A la vista de l’expedient incoat a l’efecte per tal de redactar les bases que regiran l’atorgament dels ajuts 
abans esmentats. 
 
Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de 
suport a l’activitat empresarial i comercial. 
 
Com sigui que als pressupostos per l’exercici 2016 s’ha inclòs assignació pressupostària per  aquests 
incentius. 
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció, que consta a l’expedient, així com d’altra documentació. 
 
D’acord amb el que disposen els 239 i ss.  del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i arts. 118 del a 129 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals. 
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A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa General de data 17 d’octubre de 2016, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
PRIMER: Aprovar les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions per a la creació de nova 
ocupació 2016.  
 
SEGON: Procedir a la seva exposició pública  durant el termini de 30 dies hàbils des del següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER: Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament aprovades. 
 
QUART: Notificar-ho als interessats. 
 
La Sra. Secretària explica el punt. 
 
La Sra. Dolors Gurrera  pren la paraula comenta uns dubtes que tenen de les bases, pregunta si 
a final d’any el que no es gasti de la partida de 12.000 euros de la subvenció, què es farà?  
El Sr. Alcalde explica, tal com ja va fer a la Comissió Informativa,  que una vegada les bases 
entrin en vigor, les empreses que ho sol·licitin podran demanar els ajuts per la nova creació 
d’ocupació , aixó poc provocar o bé que hagi un bon nombre de peticions i llavors el que caldrà 
fer es repartir entre totes i podria ser que els ajuts per empresa no arribessin a  3000 euros, o bé  
si ni han menys, i es possible atorgar el màxim estipulat a les bases, es a dir, els 3000. En 
aquest sentit el Sr. Sixte Melchor diu que no és una partida plurianual, que si dels 12.000 se’n 
gasten 10.000, 2.000 se’n van a la liquidació que quedarà com a romanent, o no, i llavors a l’any 
següent si es partia d’una partida de 12.000 i es veu que es va fer just, s’haurà d’ampliar, però no 
vol dir que s’agafin aquells 2.000. La Sra. Montse La Torre diu que el que dona és una mica de 
visió cara l’any següent. El Sr. Sixte Melchor explica que el primer any que aquest equip de 
govern va fer la subvenció dels llibres es va pressupostar en 36.000 euros perquè no sabien el 
que podia passar i al final va quedar en uns 18.000 depenent de l’any. Diu que aquí passa el 
mateix que fins finals de 2017 no se sabrà exactament la partida correcta per pressupostar-ho.  
La Sra. Dolors Gurrera pregunta uns seguit de qüestions relatives a les condicions per obtenir la 
subvenció i el sr. Melchor li respon i li explica que  ha de ser al final dels 6 mesos d’haver estat 
contractat i havent pagat la Seguritat Social, i que no estan dient que hagin de fer-los fora. 
Explica que el que fan aquestes bases és subvencionar durant 6 mesos lo 50% de la Seguretat 
Social d’aquests nous contractes demostrables amb una mitjana de 12 mesos anteriors a la data 
d’inici del contracte. Si una empresa li diu que ha contractat quatre persones al 2015, li ha de 
demostrar que durant tot el 2014 si ara té 12 treballadors, llavors en tenia 8. Si demostra que en 
tenia 10 és que no n’ha contractat 4 sinó 2. Per tant, és la creació neta. En aquest sentit el Sr. 
Alcalde comenta que està fet així per evitar la picaresca. Doncs el que realment interessa és que 
hi hagi generació d’ocupació activa real.  
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La Sra. Cinta Agné explicarà perquè votaran a favor i és perquè estan d’acord en qualsevol 
suport que doni a crear ocupació al municipi.  
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada  per UNANIMITAT dels dotze 
membres presents dels tretze que integren el seu nombre legal, 
 
                                                             ----------------  
 
6.- Aprovació de l'expedient 1/2016, de modificació de les bases d'execució del 
pressupost 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
1.1. Atès que en sessió plenària de data 28 de desembre de 2015 es va aprovar inicialment el pressupost 
general de l’exercici 2016 i els seus documents annexos, així com les Bases d’execució del pressupost 
per a l’exercici 2016, que va ser exposat al públic durant un termini de quinze dies mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 300 de data 30 de desembre de 2015 i que al no produir-se 
al·legacions va considerar-se definitivament aprovat i publicat al BOPT núm. 21 de 2 de febrer de 2016. 
 
1.2. Atès que a les bases d’execució consta el càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o 
impossible recaptació tal com determina l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
1.3. Atès la situació actual i la recomanació de la Sindicatura de Comptes d’aplicar uns percentatges més 
restrictius per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació també 
recomanats pels Serveis Econòmics Municipals de la Diputació de Tarragona. 
 
1.4. Atès que la incorporació d’aquests percentatges més restrictius comporta un canvi en la metodologia 
del càlcul dels drets de difícil o impossible recaptació en la liquidació del pressupost, s’haurà de procedir a 
la modificació i adaptació de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016. 
 
1.5. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de les Bases d’execució del pressupost de 2016 
proposada, consistent en la modificació de la base número 56, que tindrà el contingut següent: 
 
“Base 56. Càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació 
 
D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local, que modifica el TRLRHL  aprovat per RDL 2/2004, de 5 març, i considerant els 
percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes,  per al càlcul dels drets pendents de cobrament 
de difícil o impossible recaptació,  la Corporació aplicarà el següent criteri: 
 
Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació …………......................5% 
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació..............25% 
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació..............40% 
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació ............. 80% 
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Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació...  100%. 
 
El càlcul del dubtós cobrament s'ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets pendents de 
cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense incloure els ingressos garantits.” 

  

2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 164 a 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als 
articles 2 a 20 del Reial decret 500/1990. 
 
2.2. L’aprovació d’aquest expedient és competència del Ple de la Corporació i hi són d’aplicació les 
mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes en l’article 169 del RDL 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació 
del pressupost. 
 
2.3. Des del punt de vista del procediment d’aprovació, indicar el següent: 
 
2.3.1. D’acord amb l’article 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  la proposta de modificació de les Bases 
d’execució del pressupost de l’exercici 2016, amb l’informe previ de la Intervenció, ha de ser sotmesa pel 
president a l’aprovació del Ple de la Corporació. 
 
2.3.2. En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler d'anuncis 
durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi reclamacions. 
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.  
 
2.3.3. Quan l’expedient sigui definitiu, la modificació proposada de les Bases d’execució del pressupost 
de 2016 s’ha de publicar al BOP i al tauler d'anuncis. 
 
2.3.4. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació de les Bases d’execució del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
 
2.4. Atès que la secretària – interventora acctal. ha emès informe favorable en relació a la modificació 
proposada de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016. 
 

A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa General de data 17 d’octubre de 2016, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 01/2016 de modificació de les Bases d’execució del pressupost 
de l’exercici 2016, en el sentit de modificar la Base 56 de les Bases d’execució del pressupost, l’expressió 
gràfica de la qual és la següent: 
 
“Base 56. Càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació 
 
D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local, que modifica el TRLRHL  aprovat per RDL 2/2004, de 5 març, i considerant els 
percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes,  per al càlcul dels drets pendents de cobrament 
de difícil o impossible recaptació,  la Corporació aplicarà el següent criteri: 
 
Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació …………......................5% 
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació..............25% 
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació..............40% 
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació ............. 80% 
Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació...  100%. 
 
El càlcul del dubtós cobrament s'ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets pendents de 
cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense incloure els ingressos garantits.” 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà definitiu. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de 
la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Tercer.- Donar trasllat de còpia de l’expedient al Departament d’Economia i Coneixement i a la Delegació 
d’Economia i Hisenda de l’Estat.  
 
Quart.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 
El plenari de la Corporació  per MAJORIA de vuit vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU i PP, dues abstencions dels representants del grup municipal 
del PSC-CP i dos en contra dels representants del grup municipal d’ERC-AM, dels 
dotze membres presents dels tretze que integren el seu nombre legal, 
                                                             ----------------  
 
7.- Aprovació de l'expedient 7/2016, de modificació de crèdit 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
2.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20160088 de data 7 d’octubre de 2016 es va incoar 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per 
tal d’incorporar al pressupost vigent les actuacions exposades i justificades al decret.  
 
2.2. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de 
modificar i ha justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent  
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2.3. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada, amb el seu corresponent 
finançament a través de nous ingressos sobre els totals previstos en el pressupost, així com amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals.  
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplement de crèdit: 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016       

              
Org.  Prog

. 
Econ. Descripció Pressupost 

inicial 
Augment Pressupos

t definitiu 
13 13

6 
 624.00 VEHICLE POLICIA LOCAL 12.000,00 2.000,00 14.000,00 

        

  
 

    
Total augment pressupost de 

despeses: 
  2.000,00  

 
2/ Crèdit extraordinaris: 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             
Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
10 161  623.00 ADQUISICIÓ APARELLS/EQUIPS MILLORA 

QUALITAT DE L’AIGUA 
0,00 5.548,57 

       

       Total augment pressupost de despeses:   5.548,57 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Nous ingressos : 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 
 Org.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

9 761.00 
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ AIGUA 
INVERSIÓ 0,00 3.870,23 3.870,23 

      
  Total nous ingressos  3.870,23  

2/ Romanent de tresoreria per a despeses generals: 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 
 Org.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

1 870.00 ROMANENT DE TRESORERIA PER 218.241,41 3.678,34 221.919.75 
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A DESPESES GENERALS 

      
  Total majors ingressos   3.678,34  

 
2.4. Atès que la secretaria – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de crèdit 
proposada i pel que respecta al compliment dels principis i objectius, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del 
RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària, així com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
aprovat mitjançant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
2.- FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 
del RD 500/1990. 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que 
no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o aquest 
sigui insuficient, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o 
de suplement de crèdit. 

3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
de despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. No obstant això, cal tenir en compte allò que disposa 
l’article 173.6 de la llei RD 2/2004 de 5 de març pel qual s’ aprova el text refós de la llei reguladora d’ 
Hisendes locals en el sentit de que la disponibilitat dels crèdits pressupostaris, queda condicionada a 
l’existència de documents fefaents de l’atorgament de les mateixes 

 
4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. Tot això, en concordança amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així 
com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 
2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
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A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa General de data 17 d’octubre de 2016, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 07/2016 mitjançant la modalitat de suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplement de crèdit: 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016       

              
Org.  Prog

. 
Econ. Descripció Pressupost 

inicial 
Augment Pressupos

t definitiu 
13 13

6 
 624.00 VEHICLE POLICIA LOCAL 12.000,00 2.000,00 14.000,00 

        

  
 

    
Total augment pressupost de 

despeses: 
  2.000,00  

 
2/ Crèdit extraordinaris: 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             
Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
10 161  623.00 ADQUISICIÓ APARELLS/EQUIPS MILLORA 

QUALITAT DE L’AIGUA 
0,00 5.548,57 

       

       Total augment pressupost de despeses:   5.548,57 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Nous ingressos : 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 
 Org.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

9 761.00 
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ AIGUA 
INVERSIÓ 0,00 3.870,23 3.870,23 

      
  Total nous ingressos  3.870,23  
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2/ Romanent de tresoreria per a despeses generals: 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 
 Org.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

1 870.00 
ROMANENT DE TRESORERIA PER 
A DESPESES GENERALS 218.241,41 3.678,34 221.919.75 

      
  Total majors ingressos   3.678,34  

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 
 
 
El plenari de la Corporació  per MAJORIA de vuit vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU i PP, dues abstencions dels representants del grup municipal 
del PSC-CP i dos en contra dels representants del grup municipal d’ERC-AM, dels 
dotze membres presents dels tretze que integren el seu nombre legal, 
                                                             ----------------  
 
8.- Aprovació de l'expedient 8/2016, de modificació de crèdit 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
2.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20160094 de data 19 d’octubre de 2016 es va incoar 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari per tal d’incorporar al 
pressupost vigent l’actuació “impermeabilització de la coberta de la pista coberta poliesportiva” per 
urgència. 
 
Atès que es va sol·licitar una subvenció al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per l’actuació 
“impermeabilització de la coberta de la pista coberta poliesportiva”. 
 
Atès que en data 29 de juliol i 12 d’agost de 2016 es reben escrits del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (NRE2813/16) i de la Diputació de Tarragona (NRE 3077/16) respectivament, 
en què ens comuniquen que, mitjançant Resolució del Director General de Coordinació de Competències 
de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals de data 29 de juliol de 2016 (publicada al BOE núm. 
186 de 03/08/2016), s’ha procedit a l’assignació de la subvenció màxim a percebre a cadascun dels 
projectes sol·licitats en el marc de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària 
de les entitats locals previstes al Reial Decret Llei 2/2015, de 6 de març. 
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Així mateix, ens informen que s’ha de trametre a la Diputació un certificat d’adjudicació de les obres en el 
termini màxim de 3 mesos, a comptar a partir de la data de la resolució de l’assignació de les 
subvencions, és a dir, abans del 21 d’octubre de 2016. No obstant això, també es preveu la possibilitat de 
sol·licitar una pròrroga per presentar aquest certificat que, si és el cas, s’haurà de trametre abans del dia 
21 d’octubre de 2016.  
 
En Junta de Govern Local de data 30 d’agost de 2016 es va acordar sol·licitar a una pròrroga pel màxim 
termini possible, per presentar el certificat d’adjudicació de les obres subvencionades de 
“Impermeabilització de la coberta de la pista coberta poliesportiva”, d’acord amb el que disposa l’art. 8 de 
la Resolució de 29 de desembre de 2015, de convocatòria de les esmentades subvencions, pels motius 
indicats anteriorment. 

 
Segons informacions rebudes per part de la Diputació de Tarragona, ens comuniquen que el termini 
màxim de pròrroga per a presentar el certificat d’adjudicació de les obres subvencionades finalitzarà el 17 
de desembre de 2016 i el fet de no presentar aquesta documentació donarà lloc a la pèrdua del dret 
sobre la subvenció assignada al projecte indicat segons estableix l’article 12 de l’ordre HAP/196/2015, de 
21 de gener per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquesta subvenció.  
 
Aquesta actuació estava prevista a les previsions inicials del pressupost de despeses de la Societat 
Esportiva Móra d’Ebre S.L.U., però per acord de la sessió plenària de data 21 de juliol de 2016, aquesta 
societat es troba en liquidació, per tant, serà l’ajuntament el que s’encarregarà de la contractació.  
 
Per tot l’exposat, es fa necessària la modificació urgent del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2016 
per tal d’incorporar l’actuació: “Impermeabilització de la coberta de la pista coberta poliesportiva”, i no 
perdre la subvenció. 
 
 
2.2. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de 
modificar i ha justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent. Així 
mateix, ha justificat que el finançament a través de les baixes de crèdits de despeses d’aplicacions 
pressupostàries no compromeses del pressupost vigent no perjudiquen el funcionament normal dels 
serveis. 
 
2.3. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada, amb el seu corresponent 
finançament a través de nous ingressos sobre els totals previstos en el pressupost, així com a través de 
baixes de crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses. 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdit extraordinaris: 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             
Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
17 340  622.00 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA PISTA 

COBERTA POLIESPORTIVA 
0,00 37.155,62 
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       Total augment pressupost de despeses:    
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Nous ingressos : 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 
 Org.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

17 720.00 

SUBVENCIÓ MINHAP 
IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA 
PISTA COBERTA POLIESPORTIVA 0,00 18.577,81 18.577,81 

      
  Total nous ingressos  18.577,81  

 
2/ Baixa de partides de despesa: 
 

      
PRESSUPOST DE DESPESES 

2016     
  

              
Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Total 
17 340  740.01 TRANSFERÈNCIA SEME (COBERTA 

PAVELLÓ) 
19.000,00 18.577,81 422,19 

        

  
 

    
Total disminució pressupost de 

despeses: 
  18.577,81  

 
2.4. Atès que la secretaria – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de crèdit 
proposada i pel que respecta al compliment dels principis i objectius, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del 
RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària, així com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
aprovat mitjançant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
2.- FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 
del RD 500/1990. 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que 
no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o aquest 
sigui insuficient, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o 
de suplement de crèdit. 
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3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
de despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. No obstant això, cal tenir en compte allò que disposa 
l’article 173.6 de la llei RD 2/2004 de 5 de març pel qual s’ aprova el text refós de la llei reguladora d’ 
Hisendes locals en el sentit de que la disponibilitat dels crèdits pressupostaris, queda condicionada a 
l’existència de documents fefaents de l’atorgament de les mateixes 

4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. Tot això, en concordança amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així 
com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 
2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
Vista la urgència i atès que en la data d’aquesta proposta la Comissió Informativa ja s’ha realitzat, es 
proposa que pel convocat per avui dia 20 d’octubre, s’inclogui aquesta proposta per urgència: 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 08/2016 mitjançant la modalitat de crèdit 
extraordinari d’acord amb el detall següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdit extraordinaris: 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             
Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
17 340  622.00 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA PISTA 

COBERTA POLIESPORTIVA 
0,00 37.155,62 

       

       Total augment pressupost de despeses:    
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Nous ingressos : 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
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 Org.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

17 720.00 

SUBVENCIÓ MINHAP 
IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA 
PISTA COBERTA POLIESPORTIVA 0,00 18.577,81 18.577,81 

      
  Total nous ingressos  18.577,81  

 
2/ Baixa de partides de despesa: 
 

      
PRESSUPOST DE DESPESES 

2016     
  

              
Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Total 
17 340  740.01 TRANSFERÈNCIA SEME (COBERTA 

PAVELLÓ) 
19.000,00 18.577,81 422,19 

        

  
 

    
Total disminució pressupost de 

despeses: 
  18.577,81  

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 
La Sra. Dolors Gurrera pren la paraula i diu que a la Junta de Govern que es va decidir demanar 
aquesta pròrroga, diu que ha llegit que aquest diners estaven al pressupost. I que ells van 
entendre que els 19.000 euros de la SEME ja eren per fer els “arreglos” de la coberta. El Sr. 
Alcalde li explica que això era a la SEME.   La Sra. Dolors Gurrera diu que aquí parla del 
pressupost del municipi, i que la SEME forma part del pressupost del municipi.El Sr. Alcalde li 
respon que no, que és una empresa municipal i que lo que demanen des de Diputació i el 
Ministeri és que hi hagi partida pressupostària al pressupost de l’Ajuntament i adjudicar les 
obres, continua explicant que tenien la intenció de tirar endavant aquesta obra i la van 
pressupostar amb la SEME, que era l’organisme en que en aquell moment gestionava el pavelló, 
i després el import que es va pressupostar va resultar insuficient en quan al pressupost que van 
presentar d’arranjament de la teulada. Explica que si ho recorden van tenir la visita del Secretari 
General de l’Esport el qual es va comprometre a una ajuda, i mentre esperaven aquesta ajuda 
van passar això al 2017 i d’aquesta manera rebran l’ajuda d’Esports més l’altra ajuda, i així poder 
fer l’obra sense tenir-la que finançar en fons propis. Explica que aquest era el plantejament inicial 
i que el que va fer trastocar tot això va ser quan el Ministeri i Diputació van dir que això s’havia 
d’adjudicar dins del 2016, i es troben en dos problemes: que el Ajuntament no té cap partida ni la 
garantia de la subvenció d’Esports. Llavors la Secretària va dir que com que no tenen res d’això 
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no li pot deixar licitar, i podran licitar quan li faci un expedient de modificació de crèdit i doti una 
partida que li permeti fer front a la licitació que vol fer, i això és el que s’està fent ara. 
La Sra. Dolors Guerra pregunta si la subvenció ja està cobrada. El Sr. Alcalde li respon que sí, 
però que aquesta no és la mateixa que la del Secretari General de l’Esport, sinó la del Ministeri 
d’Interior, i que l’ha d’Esports la segueixen perseguint igual, perquè la idea és adjudicar dintre de 
l’exercici 2016, fer la obra, pagar en fons propis de l’Ajuntament la diferència i si després es pot 
aconseguir que Esports doni la subvenció lo que es faria és rescatar els fons propis que hauran 
aportat. L’òptim hauria de ser que a l’Ajuntament no li costés res i en els pitjors dels casos pot 
costar 18.000.  
La Sra. Dolors Gurrera diu que no entén perquè no és podia quan van rebre la subvenció del 
Ministeri d’Hisenda fer lo que estan fent ara. El Sr. Alcalde li respon que perquè estaven esperant 
a la subvenció d’esports, i fer-ho tot junts sense tenir que ficar diners de l’Ajuntament, però que 
ara es troben en que si esperen això i no adjudiquen al 2016 perdran els 19.000 euros. 
El Sr. Sixte Melchor pren la paraula per aclarir que ara els 19.000 euros són recursos propis, lo 
que no fan és passar-ho a la SEME, però s’assumeixen igual i prorroguen perquè si venen de la 
Secretaria General d’Esports no són recursos propis, i aquí hi hauria una modificació de crèdit en 
dos subvencions com a ingrés i amb una partida de despeses, que es el pressupost, i no hi 
hauria recursos propis gastats. 
La Sra. Cinta Agné comenta que això ve arrel a una moció que ERC va presentar sobre la 
teulada del pavelló a l’agost del 2015 i volia preguntar perquè s’ha tramitat tant d’urgència quan 
el certificat d’adjudicació s’ha de presentar abans de demà, 21 d’octubre.El Sr. Alcalde li respon 
que és el 15 de novembre i que si s’ho llegeix tot veurà que pot demanar una pròrroga.La Sra. 
Dora Fornós intervé per dir que és abans del 17 de desembre, com diu a l’informe de secretaria.   
La Sra. Cinta Agné pregunta que perquè s’ha augmentat tant el pressupost. 
El Sr. Alcalde respon que perquè la solució adoptada no donava cap garantia, i el que busquen 
és un solució que els hi doni una garantia de 10 o 15 anys, la qual val més diners. El que no 
volen és que repeteixi el que ha passat.  
La Sra. Secretària pren la paraula per dir que la data no te un errada com manifesta la sra. Agné, 
sinó que la subvenció si s’hagués tramitat normalment, abans del 21 d’octubre se tenia que 
haver enviat, però se podia demanar una pròrroga, que és el que van fer.  
El Sr. Sixte Melchor diu que  al tenir previst que  la Secretaria General d’Esports ficaria  el que 
fes falta, nomes es contempla en aquests 19000l’aportació municipal, però ara cal replantejar el 
tema i per això han volgut fer una obra ben feta i no fer una obra que no saben de segur que 
donarà bons resultats. Per tant diu que el pressupost no s’ha incrementat, perquè no n’hi havia, 
sinó que era una partida cap a la SEME.. 
Per últim la Sra. Cinta Agné diu que no es vol penjar cap medalla,però  que el seu grup va 
presentar una moció sobre la necessitat de fer l’obra i tothom va votar a favor; el sr. Melchor 
respon  que equip de govern des de el primer dia que varen ser responsables del govern 
municipal es va preocupar per aquesta qüestió i no  arran d’una moció que va presentar ERC.  
 
El plenari de la Corporació  per MAJORIA de deu vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU, PP i ERC-AM i  dues abstencions dels representants del grup 
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municipal del PSC-CP, dels dotze membres presents dels tretze que integren el seu 
nombre legal, 
                                                             ----------------  
 
9.- Mocions 
 
No n’haguè 
 
                                                             ----------------  
 
10.- Informació de Presidència 
 
- S’han aprovat les bases definitives que regularan la borsa de treball, les qual seran trameses 
en breus per a que siguin coneixedors dels requisits i tràmits. 
 
- S’ha aprovat una memòria de remodelació dels vestuaris del Camp de Futbol i accessos. I 
també de la cobertura de la pista poliesportiva. El qual és vol executar aquest mateix 2016 i sinó 
al primer trimestre de 2017. 
 
- S’han estat fent gestions arrel a una reunió que va tenir amb la Directora General del Patrimoni. 
Amb la qual es realitzarà una jornada en la que tothom estarà convidat, en la qual s’explicarà tot 
el que comporta la campanya que ha engegat el govern en relació a la recaptació de mostres 
d’ADN per poder reconèixer a gent que en el seu moment va desaparèixer. Comentar que 
sembla ser que els hospitals de Amposta, Tortosa i Móra d’Ebre recolliran aquestes mostres i 
això facilitarà a la gent del nostre territori que vulgui localitzar a desapareguts.  
 
- Està previst, el dia 17 de novembre, la inauguració del Centre Obert i es va intentar que vingués 
el Director General d’Atenció a la Infància, però finalment no podrà venir per lo que vindrà 
probablement el Secretari General o alguna altra personalitat. Finalment s’està estudiant de 
realitzar un programa pels pares, però que encara no s’ha trobat finançament doncs costaria 
aproximadament 6000 euros. 
 
                                                             ----------------  
 
11.- Precs i preguntes 
 

• La Sra. Cinta Agné pren la paraula per comentar que al punt 8 de l’acta anterior, a la 
pàgina 59, que és donar compte sobre l’informe de morositat del 2T de 2016, i que diu 
que està la documentació del Ple allò que van parlar, diu que a ells no se’ls va facilitar la 
documentació del Ple, i que per això la van demanar. I diu que ja la tenen, que la van 
demanar el 22 de setembre i els hi va ser entregada el 11 d’octubre volen fer constar 
això a l’acta. La Sra. Secretària li diu que  la documentació que tenien aquí a la seva 
disposició estava tota aquesta documentació, i que si l’haguessin demanat se’ls hi hauria 
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facilitat; que no es pot enviar tot l’expedient , ja que no hi ha mitjans i és pràcticament 
impossible , però que   els expedients del ple estan complerts per a la revissió per part 
del regidors i per demanar tota la documentació que creguin adient. La Sra. Cinta Agné 
respon que com en aquell moment no tenien per això ho vol fer constar,el llistat de 
factures pendents a pagar i el llistat de drets reconeguts pendents a cobrar l’any 2015. 

El Sr. Alcalde li explica que lo que està dient la Sra. Secretària és que a l’expedient, que 
pot consultar quan vulgui, hi era. Però que una altra cosa és la informació que se’ls hi 
transmet telemàticament, en la qual no es pot enviar el gruix de tot el inventari i que ells 
saben que qualsevol expedient el tenen aquí i el poden anar a consultar quan vulguin, i 
que de fet és el que fan.  
La Sra. Secretària respon que la sra. Agné està en el seu dret de fer constar lo que sigui, 
però que ella també haurà de fer constar que estava tota a la documentació del Ple i que 
la tenen a disposició i si  haguessin demanat una còpia s’els hi hagués facilitat.  
El Sr. Sixte Melchor diu que a ell l’hi ha quedat un dubte, i creu que hi ha una errada ja 
que es refereix a documents  el llistat de proveïdors que dona pas a l’informe de 
morositat del 2n Trimestre de 2016, i el que demana la sra Agné són drets reconeguts i 
obligacions reconegudes de tot el 2015La Sra. Cinta Agné diu que s’haurà equivocat, 
que el que va demanar és l’exercici comptable de 2016.  

• El Sr. Alcalde diu que en lloc d’enviar-la telemàticament  la documentació bàsica es pot 
enviar la convocatoria i que es demani la que s’escaigui de l’expedient La Sra. Cinta 
Agné diu que ho facin així. La Sra. Secretària explica que teòricament  quan s’envia la 
convocatoria tambe es palés que tenen tots els documents dels assumptes a tractar  al 
despatx per poder sol.licitar quantes còpies necesitin dels mateixos., però  que aquí és 
una tradició de fa molt temps, que per facilitar, s’envia una sèrie de documents, i que si 
no ho volen s’estalviaran escanejar-ho. El Sr. Alcalde que e¡creu que és més còmode 
com es fa ara perquè tenen convocatòria del Ple i amb un correu annex tota la 
documentació bàsica de l’expedient de cada punt de l’ordre del dia, però no tot 
l’expedient sencer. Li explica que quan rep la convocatòria ja té part de la documentació, 
i que si quan la mira té algun dubte, després pot venir a l’Ajuntament, demanar 
l’expedient complet, revisar-lo i demana còpia d’allò que consideri menester, i sap que 
això és perfectament possible. La Sra. Secretària diu que és així legalment.El Sr. Alcalde 
pregunta si volen mantenir el sistema actual de notificació de convocatòries i 
documentacions annexes o prefereixen rebre la notificació i venir a mirar l’expedient. La 
Sra. Cinta Agné respon que preferiria tenir tot l’expedient quan vagi a veure’l. El Sr. 
Alcalde li respon  que a la secretaria hi té tots els expedients que van al Ple dels quals i 
té accés, ella i qualsevol regidor, a tot l’expedient sencer. I que ella ja sap que hi ha 
expedients que són “així” i si s’ha d’escanejar tot i passar per correu electrònic és una 
pèrdua de temps importantíssima, i per això secretaria envia el dictamen de la comissió 
informativa i la base formativa de l’expedient, a partir d’aquí, si vol ampliar la informació 
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ve aquí on té l’expedient sencer. El Sr. Sixte Melchor diu que ell vol que li enviïn com 
s’ha estat fent fins ara. El Sr. Francesc Launes i les regidores del PSC també diuen que 
ho volen seguir rebent de la mateixa manera.  

• La Sra. Cinta Agné pregunta el que havia quedat pendent d’abans de la liquidació del 
SEME, de que volien saber si estava regulat l’acord per escrit en los deutors del bar 
poliesportiu. El Sr. Alcalde explica que en aquest moment hi ha tres deutors,un en 
proces de reclamació  judicial i els altres un acord de liquidació fraccionada, acord que s 
va trobar en  un dels deutors,  a l’any 2011.  

• La Sra. Cinta Agné pregunta en relació en la modificació de bases de l’execució de 
pressupost de 2016, voldrien saber amb quina via es reclamen aquets deutes i el Sr. 
Sixte Melchor respon que via BASE, per executiva.La Sra. Secretària explica que tot el 
pendent de cobro de temes impositius, es té delegat a BASE i és el que surt als llistats. 
Llavors a ells si de tributs els hi falta el IBI de l’any 2006 queda pendent de cobrament 
que els informi BASE puntualment, per exemple queda 1.000, i llavors el criteri és 
restrictiu que és el que es proposa a les bases, que d’això només en cobraran 100 dels 
1000, i llavors això fa que s’equilibrin molt més els pressupostos i la forma de gestionar. 
Diu que és un criteri que afortunadament l’equip de govern comparteix amb ella i pensa 
que s’ha de ser molt restrictiu en tota la morositat, i més, com està el tema del país. Els 
hi diu que pensin que de ICIO i de IBI d’empreses que estan desaparegudes, com el 
tema del carrer la Vall, i llavors el que ella creu que no pot fer és que si l’empresa del 
carrer de la Vall els hi deu 1.000 de IBI tenir que dir que ho cobraran tot. Diu que es 
tracta d’aplicar criteris restrictius d’acord amb els raonaments de la sindicatura de 
comptes, i arriba un moment quan BASE no pot cobrar més, ho deixa, però si hi ha un 
miracle i se cobra, com que no s’hauria contemplat tindria uns ingressos extraordinaris 
que anirien molt bé per a gestionar el pressupost actual. El Sr. Alcalde pren la paraula 
per dir que s’intenta fer els pressupostos de la manera més realista possible i també que 
com a president de BASE li pot dir que enguany han tramitat aquets incobrats que tenen 
pendents de tres anys enrere, això significa que BASE enguany podrà repartir, a més a 
més de tot el que ha repartit als Ajuntaments de forma ordinària dels cobraments, a part 
es repartiran 4.200.000 euros més al final d’any, en el cas de Móra d’Ebre corresponen 
uns 17.000 euros que no esperaven cobrar. Explica que el que fan és ajustar-se en 
aquests criteris de BASE perquè permet ser molt més àgils a l’hora de tramitar tota 
aquesta documentació. 

• La Sra. Cinta Agné pregunta sobre una acta de Junta de Govern Local, li sembla 
recordar, que les Jornades Empresarials de Jurisa 2016 consta que van tenir un cost de 
5.445 euros pel Ajuntament. Voldria saber perquè ho han compartit la subvenció 
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aquesta.El Sr. Alcalde respon que perquè ho han decidit així. Han decidit fer unes 
jornades empresarials amb un partner i ja està. 

• El Sr. Sixte Melchor pren la paraula i diu que hi ha coses que no entén, i voldria aclarir 
amb grup d’ERC, si volen, diu que no entén perquè voten en contra a l’aprovació de la 
modificació de les bases d’execució del pressupost. Explica que el canvi obeeix a  un 
sentit de prudència, ja no a l’hora d’elaborar els pressupostos sinó a l’hora de liquidar i 
d’aconseguir un romanent. Diu que el que s’està fent aquí és que a final d’any o quan es 
faci la liquidació del pressupost i s’envia a la comissió especial de contes, a part de com 
acaba l’any en curs hi ha una altra fulla resumida, que allí és lo que diu el romanent de 
tresoreria, allò és lo que es porta en teoria arrossegant de beneficis. Diu que si se fixen 
hi ha una partida que fica: “Drets reconeguts nets d’anys tancats”, el sentit de prudència i 
la sindicatura de comptes els hi diu: “No considereu dels drets que teniu pendents de 
cobrar de l’any 2014, per exemple, el 25% l’heu de donar de baixa”. Això el que fa és 
que el romanent baixi, i això o demanada la sindicatura de comptes i que no sap que 
passaria sinó complissin. Llavors el que no entén és perquè voten en contra i que si 
volen que li expliquin, que és com lo de la liquidació de la societat, la qual han estat 
obligats, que també han votat en contra. La Sra. Cinta Agné respon que perquè no ho 
veuen clar.  

• El Sr. Sixte Melchor informa als grups de PSC i ERC que s’estan elaborant els 
pressupostos del 2017, i que com saben primer hi ha una part política on l’equip de 
govern planteja el que creuen que poden pressupostar de cara al 2017 de les obres que 
es volen fer, després passa a la part tècnica i a la part d’intervenció. Explica que fer els 
pressupostos no és una qüestió de 15 dies i que porta bastant temps, i que voldrien que 
els altres grups participessin i els hi demana que abans del 18 de novembre, facin les 
aportacions.per escrit i quantificat. 

• El Sr. Alcalde pren la paraula per afegir un fet que diu que ningú a posat de manifest i 
com que és important creu que val la pena que el posin de manifest ja que forma part 
d’un dels expedients de modificació de crèdit, i és que si s’han mirat les documentacions 
hauran pogut observar que el Índex d’endeutament de l’Ajuntament en aquest mateix 
moment està situat al 101,3% i pensa que és una dada molt important perquè en cinc 
anys han passat del 178% al 101,3%, i per tant, no espera que ningú feliciti al equip de 
govern però ho fica de manifest perquè pensa que ha sigut un esforç titànic per fer 
aquesta reducció i espera poder concloure el mandat deixant el deute al voltant del 75%, 
que és el que recomanen les administracions.   
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*************** 

 
I no havent-hi mes assumptes a tractar per ordre de la Presidència, s'aixeca la sessió, i per a fer-hi 
constar el que s'ha tractat i els seus acords presos, estenc la present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-
President.  
 
Mora d'Ebre, 20 d'Octubre de 2016          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 
 
 
 
 
 


