
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/10 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 28 / de desembre / 2017

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:30 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Dora Fornós Clua

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

78576834W Cinta Agné Sabaté SÍ

33877656J Dolors Gurrera Romo SÍ

40905601D Francisco Launes Andilla SÍ

39867547Z Joan Piñol Mora SÍ

39834722X Julio Roca Font SÍ

47768736J María Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

78579120B Mònica Amorós Gurrera SÍ

39906119S Noèlia Guirao Morillo SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

39685502Z Sixte Melchor Giménez SÍ
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39930360Z Àlex de la Guia Fernández SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
 
La secretaria-interventora procedeix a donar lectura de les actes núms 7/2017 i 
8/2017, corresponents a les sessions celebrades els passats dies 25 d’octubre i 20 
de novembre de 2017, les quals són APROVADES PER UNANIMITAT dels membres 
assistents a la sessió. 

 

Expedient 1073/2017. Modificació de Crèdits, exp. 10/2017

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 8, En 
contra: 0, 
Abstencions: 5, 
Absents: 0

1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 20170104 de data 18 de desembre de 2017 es va  
incoar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit.
 
1.2. Com sigui que hi ha aplicacions pressupostàries deficitàries al pressupost de l’exercici  
actual, en les quals la consignació pressupostària és insuficient, per la qual cosa, han de ser  
objecte de modificació de crèdit  per  tal  de cobrir  les despeses peremptòries de l’exercici 
actual i que segons el Decret de l’Alcaldia núm. 20170104 de data 18 de desembre de 2017,  
es manifesten com necessàries i que no es poden demorar. 
 
1.3.  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.
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1.4.  Tot  seguit  s’exposa de forma gràfica la  modificació  de crèdit  proposada,  amb el  seu 
corresponent finançament a través de nous i/o majors ingressos sobre els totals previstos en  
el  pressupost,  així  com  a  través  de  baixes  de  crèdits  d’aplicacions  pressupostàries  de 
despeses i romanent de tresoreria:
  
Despeses que cal finançar:
 
1/ Suplement de crèdit:
 
   PRESSUPOST DESPESES 2017    

Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST AUGMENT DEFINITIU

5 920 13120 PERSONAL TEMPORAL GARANTIA JUVENIL 27.492,05 1.378,00 28.870,05 
5 920 16000 SEGURETAT SOICAL GARANTIA JUVENIL 14.299,10 455,00 14.754,10 

15 171 21000 MANTENIMENT ILLA SAURI 1.500,00 20.000,00 21.500,00 
21 1621 21900 MANTENIMENT ESCOMBRERIES 4.000,00 1.500,00 5.500,00 

21 1621 22799 TREBALLS RECOLLIDA BROSSA 270.000,00 44.300,00 314.300,00 
6 1532 20300 LLOGUER MAQUINARIA OBRES 1.500,00 5.000,00 6.500,00 
6 1532 21000 MANTENIMENT CARRERS 30.000,00 25.000,00 55.000,00 

6 1532 21300
MANTENIMENT TRACTOR, MAQUINARIA, 
EINES BRIGADA

7.000,00 18.000,00 25.000,00 

6 1532 22104 VESTUARI BRIGADA 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

9 171 21000 MANTENIMENT PARCS I JARDINS 
(PRODUCTES I VARIS)

12.500,00 19.000,00 31.500,00 

9 171 22799 MANT. PARCS I JARDINS (TREBALLS) 13.000,00 9.000,00 22.000,00 

17 342 21200
MANTENIMENT PAVELLÓ, EDIFICIS 
ESPORTIUS

12.000,00 3.000,00 15.000,00 

17 342 22199 MATERIAL COMPLEX ESPORTIU 1.200,00 5.000,00 6.200,00 

19 342 22102 GAS EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU 1.800,00 2.000,00 3.800,00 
19 341 22699 DIA DE L'ESPORT AL CARRER 1.000,00 2.000,00 3.000,00 
19 341 22799 SERVEI SOCORRISME PISCINES MPALS. 7.000,00 2.000,00 9.000,00 
19 342 21200 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL 3.000,00 5.000,00 8.000,00 

23 3321 21300 MANTENIMENT ASCENSOR-APARELLS 
BIBLIOTECA ARXIU

4.000,00 1.500,00 5.500,00 

23 334 22609 SETMANA CULTURAL 2.500,00 1.500,00 4.000,00 
23 334 22609 FIRA DEL LLIBRE I LITERARUM 31.000,00 39.000,00 70.000,00 

24 338 20500 LLOGUER MATERIAL FESTES 16.000,00 8.500,00 24.500,00 
24 338 22601 PROTOCOL FESTES 5.000,00 2.200,00 7.200,00 

24 338 22699 FESTA MAJOR 100.000,00 51.000,00 151.000,00 
24 338 22699 CARNAVAL 15.000,00 16.500,00 31.500,00 

24 338 22699 FESTA SANT ANTONI 12.000,00 9.100,00 21.100,00 
24 338 22699 FESTA SANT JOAN 500,00 3.700,00 4.200,00 

16 920 22110 PRODUCTES NETEJA 12.000,00 6.000,00 18.000,00 
2 912 22601 PROTOCOL AGERMANAMENT BOSON 4.000,00 1.305,00 5.305,00 
2 920 22200 TELÈFON 16.000,00 4.723,35 20.723,35 
2 920 22400 ASSEGURANCES 25.700,00 1.500,00 27.200,00 

2 920 22604 DESPESES JURÍDIQUES 10.000,00 5.000,00 15.000,00 
28 920 22602 PUBLICITAT SERVEIS GENERALS 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

4 920 22799 PROJECTE SEGURETAT-HIGENE 2.500,00 2.200,00 4.700,00 
5 920 21200 MANTENIMENT BULEVARD 3.000,00 8.000,00 11.000,00 

5 920 21600 MANTENIMENT 
FOTOCOPIADORA-ORDINADORS

10.000,00 15.000,00 25.000,00 

7 454 21000 MANTENIMENT CAMINS 14.000,00 6.007,00 20.007,00 
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17 341 48900 SUBVENCIÓ CLUB NAUTIC 4.200,00 400,00 4.600,00 
15 171 61900 REHABILITACIO ILLA SAURI 10.000,00 1.931,95 11.931,95 

9 171 61900 REMODELACIO PASSEIG DEL PONT 258.238,57 1.136,24 259.374,81 
22 330 62300 ASCENSOR LLAR DE JUBILATS 21.009,23 6.349,48 27.358,71 

1 1532 61900 MILLORA PASSEIG DE L'EBRE 400.376,30 9.700,00 410.076,30 

   TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE DESPESES  377.886,02  
 
Finançament que es proposa:
 
1/ Nous ingressos :
 
  PRESSUPOST INGRESSOS 2017    

Org. Econ. Descripció Pressupost
Nous 

ingressos Definitiu

23 45080 SUBVENCIÓ GENERALITAT FIRA LLIBRE EBRENC 0,00 15.000,00 15.000,00
7 46500 SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL CAMINS 0,00 6.007,00 6.007,00

  TOTAL NOUS INGRESSOS  21.007,00  
 
2/ Majors ingressos:
 
  PRESSUPOST INGRESSOS 2017    

Org. Econ. Descripció Pressupost
Majors 

ingressos Definitiu
5 45060 SUBVENCIÓ LLEI DE BARRIS OFICINA 1.000,00 7.467,94 8.467,94

5 45050
SUBVENCIÓ GENERALITAT SOC GARANTIA 
JUVENIL 41.293,33 1.833,00 43.126,33

15 75080
SUBVENCIÓ GENERLAITAT LLEI DE BARRIS 
MILLORA ACCES. PS. DE L'EBRE 200.138,15 4.000,00 204.138,15

  TOTAL MAJORS INGRESSOS  13.300,94  
 
3/ Baixa de partides de despesa:
 
   PRESSUPOST DESPESES 2017    
Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST DISMINUCIO DEFINITIU

22 231 22102 GAS CENTRE OBERT INFANTS 1.500,00 1.000,00 500,00
28 430 22602 PUBLICITAT TURISME 16.000,00 15.000,00 1.000,00

2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS  98.639,09 30.000,00 68.639,09

2 011 31001 INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA   6.000,00 3.500,00 2.500,00

2 934 35200 INTERESSOS INVERSIONS BESTRETES (INTERESSOS 
DEMORA)

4.055,17 3.000,00 1.055,17

17 340 48900 MATERIALS-TREBALLS SUBVENCIÓ ESPORTS 600,00 600,00 0,00
17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Caçadora de l'Ebre) 2.500,00 2.500,00 0,00

17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (A.Excursionista la Picossa) 800,00 800,00 0,00
17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Esdeveniments esportius) 350,00 350,00 0,00

17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Penya Ciclista) 1.200,00 700,00 500,00
17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (club judo) 500,00 500,00 0,00

17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Altres) 1.500,00 1.500,00 0,00
18 323 48900 SUBVENCIÓ LLIBRES POBLACIÓ 15.000,00 4.000,00 11.000,00

23 330 48900 SUBV. CULTURALS (Associació Setmana Santa) 600,00 200,00 400,00
23 330 48900 SUBV. CULTURALS (AMPA Escola Música) 500,00 500,00 0,00
23 330 48900 SUBV. CULTURALS (Amics del Col.leccionisme) 100,00 100,00 0,00
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23 330 48900 SUBV. CULTURALS (Colla de Diables) 1.700,00 1.350,00 350,00
23 330 48900 SUBV. CULTURALS (Agrupació Sardanísta) 1.500,00 300,00 1.200,00

23 330 48900 SUBV. CULTURALS (Grup Teatral) 1.500,00 1.500,00 0,00
23 330 48900 SUBV. CULTURALS (Amics de l'Art) 700,00 700,00 0,00
23 330 48900 SUBV. CULTURALS (Campus de Jota) 3.000,00 100,00 2.900,00
23 330 48900 SUBV. CULTURALS (Pl. Estrella Móra Morisca) 100,00 100,00 0,00

23 330 48900 SUBV. CULTURALS (Pl. Estrella Sant Joan) 900,00 900,00 0,00
23 330 48900 SUBV. CULTURALS (Barri Citel.la Móra Morisca) 100,00 100,00 0,00

23 330 48900 SUBV. CULTURALS (La Obrera) 400,00 400,00 0,00
23 330 48900 SUBVENCIO CULTURAL COLLA GEGANTERA 1.000,00 1.000,00 0,00

25 320 48900 SUBVENCIO JOVENTUT ESPLAI TREU BANYA 7.700,00 2.380,00 5.320,00
23 334 47900 CONVENI CIRC DE CULTURA 3.452,00 3.452,00 0,00

15 422 47900 INCENTIUS INDUSTRIALS 12.000,00 12.000,00 0,00
8 410 48100 CONVENI IRTA 500,00 500,00 0,00
22 231 48000 BENEFICÈNCIA 2.000,00 2.000,00 0,00
22 231 48000 BENEFICÈNCIA LLUIS VIÑES 2.000,00 2.000,00 0,00

2 920 48900 IMDEMNITZACIÓ REBUTS I ALTRES 14.000,00 5.200,00 8.800,00
28 920 46600 QUOTES ASSOCIACIONS 8.000,00 2.300,00 5.700,00

21 1621 62900 COMPRA CONTENIDORS 1.500,00 1.500,00 0,00
6 150 62400 VEHICLE MPAL. BRIGADA 4.000,00 4.000,00 0,00

1 150 77000 SUBVENCIO OBRES ACTIV. COMERCIALS 
RESTAURACIO I HOSTELERIA

1.500,00 1.500,00 0,00

1 150 78000 SUBV. POBLACIO LLEI BARRIS COBERTES I 
FAÇANES

1.500,00 500,00 1.000,00

6 150 78000 SUBVENCIO POBLACIO COBERTES I FAÇANES 1.500,00 1.100,00 400,00
2 011 91302 AMORTITZACIO CAIXA TARRAGONA 1.327 81.200,00 10.000,00 71.200,00

2 011 91303 AMORTITZACIO C. TARRAGONA 1.229 76.500,00 10.000,00 66.500,00
2 011 91305 AMORTITZACIO C. CATALUNYA 285 21.000,00 15.000,00 6.000,00

   TOTAL DISMINUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES  144.132,00  
 
4/ Romanent de tresoreria: 
 
  PRESSUPOST INGRESSOS 2017    
Org. Econ. Descripció Pressupost Augment Definitiu

1 87000
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS 85.576,12 199.446,08 285.022,20

  TOTAL AUGMENT ROMANENT DE TRESORERIA  199.446,08  
 
1.5. 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  
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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.  Així  com l’article  32  i  la  disposició 
addicional  sisena  de  la  Llei Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat  financera,  i  la  nota  13.3.1  de  la  Nota  informativa  sobre el  règim de  tutela  
financera dels ens locals per a l’exercici de 2017 de la Direcció General de Política Financera,  
Assegurances i Tresor en relació a la distribució del superàvit de la liquidació. 
 
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. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 22 de desembre de 2017, 
 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2017 mitjançant la modalitat  
de suplement de crèdit d’acord amb la relació de despeses e ingressos especificats en el punt  
1.4 de la part expositiva:
 
                Despeses que cal finançar: 
                               1/ Suplement de crèdit per import de 377.886,02€
 
                Finançament que es proposa:

                1/ Nous ingressos per import de 21.007,00€
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                2/ Majors ingressos per import de 13.300,94€     
                3/ Baixa de despeses per import de 144.132,00€
                4/ Romanent de tresoreria per import de 199.446,08€

 
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 sr. Alcalde explica que es una modificació de crèdit que permet quadrar partides que no han 
estat exhaurides o han estat sobrepassades, i d’aquesta manera es quadra definitivament. 
 
 
El sr. Melchor diu que és el mateix que ha explicat l’alcalde, que es lo que sobra d’una partida es 
passa a les altres i que no es tracta d’una liquidació, sinó que és per a tancar l’any. 

 

Expedient 1090/2017. Aprovació del pressupost municipal, bases d'execució i 
plantilla orgànica, exercici 2018

Favorable Tipus de 
votació: 
Ordinària
A favor: 11, 
En contra: 
0, 
Abstencion
s: 2, 
Absents: 0

ANTECEDENTS
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost general de la Corporació per a 
l’exercici 2018.
 
La  Secretària-interventora  accidental  de  l’Ajuntament,  ha  emès  els  informes 
prescriptius que figuren a l’expedient.
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladores de les 
hisendes locals.
 
 
FONAMENTS DE DRET
 
 
-L’article 165 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 disposa que el pressupost 
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complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que 
l'integrin  l’estat  de  despeses,  l’estat  d’ingressos  i  les  bases  d’execució.  També 
afegeix  que cadascun  dels  pressupostos  que  integren  el  general  s’ha  d’elaborar 
sense dèficit inicial.
 
-L’article 166 del  mateix  RD relaciona els annexos que caldrà unir  al  pressupost 
general.
 
-L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del 
pressupost.
 
-L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en 
vigor del pressupost.
 
-Pels ajuntaments que tinguin pla d’ajust:
 
L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de 
les  administracions  públiques  i  de  recolzament  a  entitats  locals  amb  problemes 
financers, disposa que les entitats locals que no comptin en el seu pressupost amb 
un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost corresponent a 2014 i 
successius,  amb  una  dotació  mínima  del  0,5  per  cent  de  l’import  de  les  seves 
despeses no financeres, i així ho hauran de constar en el seu pla d’ajust.
 
-Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat 
financera (LOEPSF).
 
-Ordre Ministerial  HAP/2015/2012,  d'1 d’octubre, per la  qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
 
-Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de 
la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  en  relació  amb el  Principi  d'Estabilitat 
Pressupostària.
 
-Manual  de càlcul del  dèficit  en comptabilitat  nacional adaptat  a les corporacions 
locals,  publicat  per  la  Intervenció  General  de  l'Administració  de  l'Estat,  Ministeri 
d'Economia i Hisenda.
 
-Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per 
corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013).
 
-Reglament  núm.549/2013,  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  21 de maig 
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.
 
-Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
 
-Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
 
-Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
 
-Com sigui  que la  composició del  Ple i  de la Junta General  de la  Societat Móra 
d’Ebre Bus, SL és idèntica, aquesta sessió es constitueix també com a Junta General 

Ajuntament de Móra d'Ebre

Plaça del Baix, 1, Móra d'Ebre. 43740 (Tarragona). Tel. 977400012. Fax: 977400955



 

d’Accionistes tal com està previst als Estatuts.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 22 de desembre 
de 2017,
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2018, format pel de 
l’Ajuntament, el de l’Escola Municipal de Música i Dansa, i el de la societat mercantil  
de  capital  íntegrament  municipal,  Societat  Móra  d’Ebre  Bus,  SLU,  d’acord  amb 
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària,  la  regla  de la  despesa  i  l’objectiu  del  deute 
públic; el qual resumit per capítols i  per  a  cadascun dels corresponents organismes 
i empreses que l’integren, és el següent:
 
EXERCICI 2018
 
Despeses:
 
 Ajuntament Escola Móra d'Ebre Bus, SL Ajustaments General

Capítol 1 2.123.804,00 232.232,94 126.708,00  2.482.744.94

Capítol 2 2.097.320,50 70.596,60 40.160,00  2.208.077.10

Capítol 3 115.931,83 455,00 2.950,00  119.336.83

Capítol 4 383.367,96 537,00 0,00 -150.580,96 233.324.00

Capítol 5 26.240,13 1.519,28 849,09  28.608.50

Capítol 6 524.601,94 35,00 0,00  524.636.94

Capítol 7 3.000,00 0,00 0,00  3.000.00

Capítol 8 0,00 0,00 0,00  0,00

Capítol 9 453.400,00 5,00 12.600,00  466.005,00

      
Total 5.727.666,36 305.380,82 183.267,09 -150.580,96 6.065.733,31

 
 Ingressos:
 
 Ajuntament Escola Móra d'Ebre Bus, SL Ajustaments General

Capítol 1 2.397.356,00 0,00 0,00  2.397.356,00

Capítol 2 52.000,00 0,00 0,00  52.000,00

Capítol 3 979.950,00 178.504,70 130.267,09  1.288.721,79

Capítol 4 1.938.279,52 126.861,12 53.000,00 -150.580,96 1.967.559,68

Capítol 5 23.700,00 0,00 0,00  23.700,00

Capítol 6 0,00 0,00 0,00  0,00

Capítol 7 336.380,84 10,00 0,00  336.390,84

Capítol 8 0,00 0,00 0,00  0,00

Capítol 9 0,00 5,00 0,00  5,00

      
Total 5.727.666,36 305.380,82 183.267,09 -150.580,96 6.065.733,31

  
Segon.- Aprovar els estats de previsió d’ingressos i despeses de la Societat Móra 
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d’Ebre Bus SLU, com a Junta General.
 
Tercer.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no 
financera consolidada per import de 5.304.855,62€  d’acord amb el que es detalla a 
l’informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del 
deutes públic i regla de la despesa. 
 
A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST    
Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del nou pressupost          
                
Despesa no financera
Capítol 1                             2.482.744,94
Capítol 2                             2.208.077,10
Capítol 3                                119.336,83
Capítol 4                                233.324,00
Capítol 5                                  28.608,50
Capítol 6                                524.636,94
Capítol 7                                   3.000,00
Despesa no financera           5.599.728,31
                
Regla despesa liquidació 2017                    5.691.487,67
Regla despesa pressupost 2018                 5.175.631,87
marge compliment regla de la despesa         515.855,80
marge compliment estabilitat                     -294.872,69
                
import  màxim que  pot  augmentar  el  sostre  de  la  despesa,  sempre  que  hi  hagi  
finançament         -294.872,69
                
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST  5.304.855,62
 
Quart.- Aprovar les bases d'execució del pressupost general.
 
Cinquè.- Aprovar la plantilla de personal de la corporació en el sentit que figuren a 
l’annex, amb efectes des de l’1 de gener de 2018, així com la relació de llocs de 
treball.
 
Sisè.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la 
presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries posteriors mitjançant la 
utilització de tècniques de mostreig o auditoria. Així com la substitució de la funció 
interventora prèvia plena d’obligacions per una funció interventora prèvia limitada a 
comprovar els següents extrems:
 
L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat es adequat a la naturalesa  de 
la despesa o obligació que es proposa contreure. En els casos en què es tracti de 
contraure compromisos de despesa de caràcter plurianual es comprovarà, a més, si 
es compleix el que preceptua l’article 174 d’aquesta Llei.
Que les obligacions o despesa es generen per òrgan competent.
Aquells  altres  aspectes que,  per  la  seva  transcendència  en  el  procés de gestió, 
determini el Ple a proposta del president.
 
Setè.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al  Butlletí  
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Oficial  de la  Província i  al  tauler  d’anuncis de la  corporació  durant  el  termini  de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacion
  
Vuitè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 
112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 
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. 
 
El sr. Alcalde explica que aquest pressupost es continuista pel que fa al del 2017 
amb un petit descens de quantia donat que les inversions previstes pel 2018 són 
menors als que es varen fer  al  2017.  Per  tant,  és un pressupost  global  d’uns 5 
milions. Pel que fa la plantilla orgànica ha estat actualitzada al màxim d’acord amb 
les necessitats de la corporació i també es contempla el canvi jurídic que es dura a 
terme amb la policia local.
 
La  sra.  Gurrera  pregunta  referent  a  la  partida  d’inversions  l’obra  anomenada 
“Rehabilitació Visita Pública del Castell”, l’alcalde respon que pertany al programa de 
l’ú per cent cultural;  continua dient que esta contemplat al capítol 6 de despeses  
per  144.000 euros i el finançament a càrrec del   Ministeri de  Cultura, INCASOL 1%; 
la sra. Gurrera diu que en  el decret núm. 97/17 on  s’accepta aquesta subvenció no 
corresponen les quantitat en les consignades al pressupost al capítol 7 d’ingressos, 
el  sr.  Alcalde  respon  que  no  es  tracta  d’un  document  de  finançament,  sinó  de 
compromís ja que   per poder accedir a la subvenció el Ministeri ens va demanar  de  
consignació de una partida pressupostaria, i una retenció pressupostaria, amb càrrec 
al exercici 17 , i ara s’ha  traspassat al pressupost del 2018.  
La sra. Gurrera pregunta sobre el  projecte del  castell.El  sr.  Alcalde li  respon que 
aquest projecte es vell, que està aprovat a la passada legislatura. És un projecte que 
estava redactat per l’anterior equip de govern que no es va poder arribar a executar 
perquè la Generalitat no tenia fons del 1% cultural, així que s quan va sortir la del 
1,5% cultural i com el Ministeri anava fins el 75%, vans pensar de combinar les dos 
quantitats per fer els 400 mil que es el cost estimat del projecte.
 
La sra. Gurrera diu que ells s’abstindran als pressupostos, encara que han vist que 
és més realista en quant ingressos en comparació a altres anys però que ja saben 
que hi ha prioritats d’alguna obra que no s’està 100% d’acord, ja que creuen que hi a 
carrers prioritaris que s’haurien d’arreglar, i també algunes despeses que consideren 
elevades.
 
La sra. Agné diu que si ells estiguessin al govern els pressupostos els farien d’una 
altra manera però que han arribat amb un acord amb l’equip de govern, i com que 
se’ls hi ha acceptat alguna proposta els votaran a favor.
 
El sr. Melchor diu que li agradaria saber quan el PSC diu lo de ser realista amb els 
ingressos... Diu que ell compara pressupostos, i en el capítol 1 que és un hi ha més 
ingressos està pressupostat en 2 milions 397, 2017 en 2 milions 400 però el 2016 
liquidat que són 2 milions 602, 2015 liquidat 2 milions 276,...  Pregunta que quan 
diuen més realistes quan és que no els han vist realistes. La sra. Gurrera respon que 
alguna  vegada  han  vist  que  hi  havia  hagut  alguns  ingressos  que  no  estaven 
confirmats.El  sr.  Melchor  respon  que  ben  segur  va  ser  la  vegada  que  es  va 
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consignar en un pressupost,  una obra de 6 milions, amb la corresponent partida 
d’ingressos però evidentment si no es va fer l’obra tampoc es varen poder realitzar 
els ingressos, així que no entén el que diu ja que sempre cal parlar d’ingressos i 
despeeses ordinàries, no de les inversions. 
 
La sra. Gurrera diu que ara no te les xifres dels pressuposts liquidats però que hi ha 
ingressos que consideren que són una mica elevats, tot i que en general estan més 
ajustatsEl sr. Melchor diu que no i  que li digui quines partides, ja vol saber per  si 
quan  fan  els  pressupostos  s’equivoquen  per  rectificar;  continua  dient  que  el 
pressupost l’el.labora   fent  una mitjana dels últims 4 anys , en exercicis tancats. 

 

Expedient 251/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals (ENRESA)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstencions: 3, Absents: 0

Visto lo que dispone la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan 
las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con 
cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos 
Radiactivos.
 
Dado que Móra d’Ebre tiene la consideración de municipio incluido en la Zona I.
 
De  acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 
de marzo y atendiendo a lo que dispone la Resolución de la dirección General de 
Política Energética y Minas.
 
Considerando que se establece la posibilidad de cofinanciar actividades consistentes 
en la ejecución de proyectos de inversión de iniciativa municipal que contribuyan al 
desarrollo económico de los municipios, la conservación y mejora del medio 
ambiente. 
 
Mediante acuerdo del Plenario de la Corporación de fecha 21 de junio de 2017 se 
aprobó la siguiente resolución:
 
PRIMERO: Aprobar para el año 2017/2018 la propuesta de la actividad “Mejora del 
Passeig de l’Ebre entre el embarcador y “la Plaça de Braus”, actividad que se haya 
incluida en el Proyecto de dinamización turística de recursos naturales y del sector 
servicios de Móra d’Ebre, dentro del Plan de incentivación económica-turística del 
municipio.
 
SEGUNDO: Comprometerse, en caso de que sea otorgada la ayuda solicitada por el 
Ministerio del Interior, de contratar y ejecutar las actuaciones que correspondan para 
la ejecución de la misma. 
 
TERCERO: Habilitar al Sr. Alcalde para la firma de toda la documentación que sea 
necesaria para llevar a cabo este acuerdo.
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y 
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Minas.
 
En fecha 24 de noviembre de 2017 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
comunica a este Ayuntamiento la propuesta de Resolución por la que se determinan 
los proyectos de desarrollo local cofinanciables a acometer en el año 2018, así como 
el importe a cofinanciar, en virtud de lo establecido en la Orden IET/458/2015, de 11 
de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las 
instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades 
del Plan General de Residuos Radioactivos, atendiendo que se han estimado las 
alegaciones presentadas en su día. De entre dichos proyectos está el presentado 
por el Ayuntamiento de Móra d’Ebre denominado “Mejora del Passeig de l’Ebre entre 
el embarcador y “la Plaça de Braus” con una asignación para el año 2017/18 con 
cargo al citado fondo de 21.932,47 euros, y con una financiación a aportar por el 
municipio de 378.343,82 euros.
 
Como sea que en dicha propuesta de resolución, en su cuarto apartado, se dispone 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 10.c) de la Orden arriba 
indicada, los municipios beneficiarios deberán comunicar a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, antes del 31 de diciembre de 2017.
 
En virtud de todo lo expuesto se propone que el Plenario de la Corporación acuerde 
la aceptación de la subvención a cofinanciar con cargo al Fondo para la financiación 
de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos para ejecutar el 
Proyecto “Mejora del Passeig de l’Ebre entre el embarcador y “la Plaça de Braus” 
durante el ejercicio económico 2017/2018. 
 
De acuerdo con las facultades que confieren los artículos 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y el 52.2.g) del DL 2/2003, de 
28 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de 
régimen local de Catalunya, el RD 2568/1986, de 28 de noviembre,  por el cual se 
aprueba el reglamento de organización y el  funcionamiento de los entes locales, y 
teniendo en cuenta la Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas mediante la que se establecen medidas para la aplicación de lo dispuesto en 
los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo.
 
A la  vista  del  dictamen  favorable  de  la  Comissión  Informativa  de  fecha  22  de 
diciembre de 2017,
 
 
Se propone al pleno de la Corporación, la adopción de lo siguiente, 
 
 
PRIMERO: Aceptar la cofinanciación con cargo al Fondo para la financiación de las 
actividades del Plan General de Residuos Radioactivos del proyecto “Mejora del 
Passeig de l’Ebre entre el embarcador y “la Plaça de Braus”, por el importe de 
21.932,47 euros, correspondiente al año 2018, y con una financiación a aportar por 
el municipio de 378.343,82 euros.
 
SEGUNDO: Aprobar la ejecución para el año 2017/2018 del proyecto denominado 
“Mejora del Passeig de l’Ebre entre el embarcador y “la Plaça de Braus” con cargo al 
presupuesto general del Ayuntamiento.
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TERCERO: Habilitar al Sr. Alcalde para la firma de toda la documentación que sea 
necesaria para llevar a cabo este acuerdo.
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y 
Minas.
 
El sr. Alcalde explica que això és una proposta per tal d’evitar que  ENRESA ens 
denegui la subvenció per no haver-ho aprovat abans del 31 de desembre Es tracta 
d’obtenir els fons  del pla general de residus radioactius de ENRESA de l’any 
2017-2018, concretament pel que afecta a la subvenció de la millora del Passeig de 
l’Ebre entre el embarcador. 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Resolucions dictades d'ençà la darrera sessió

Nom                         Data                  Resum
DECRET 2017-010213/12/2017 13:13Revisió de l'existència de pancartes i pintades 
de temàtica electoral
DECRET 2017-010112/12/2017 12:50Delegació per operar com a usuari compte 
Banc de Santander
DECRET 2017-010015/11/2017 14:33Convocatòria PL
DECRET 2017-009915/11/2017 8:38Convocatòria CI
DECRET 2017-009813/11/2017 13:20Decret incoació expedient 9/17 de modificació 
de crèdit
DECRET 2017-009708/11/2017 13:02Decret Alcaldia compromís habilitació partida 
obres castell pressupostos 2018 i 2019
DECRET 2017-009608/11/2017 13:02Delegació matrimoni civil
DECRET 2017-009526/10/2017 11:21Aprovació cost efectiu dels serveis exercici 
2016
DECRET 2017-009423/10/2017 15:13Convocatòria PL
DECRET 2017-009323/10/2017 12:51Contractació tempora i puntual període de dos 
dies, personal suport brigada d'Obres i Serveis

 

Informacions Presidència

No n'hi haguè.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Ajuntament de Móra d'Ebre

Plaça del Baix, 1, Móra d'Ebre. 43740 (Tarragona). Tel. 977400012. Fax: 977400955



 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Móra d'Ebre

Plaça del Baix, 1, Móra d'Ebre. 43740 (Tarragona). Tel. 977400012. Fax: 977400955


