ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

2/2017
29 de juny de 2017
Ordinari
21:15 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Albert Ortega Royo
Eloi Calbet Ferran
Susanna Ferré Bové
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Victoria Eugenia Grau Portabales
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Josep Maria Garriga Barberà
Absents:
Pere Guinovart Dalmau

Secretària accidental:
Gemma Montserrat Guinovart
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
Aprovació, si escau, de les festes locals per l’any 2018
Aprovació, si escau, de la revisió del padró d’habitants
Presa en coneixement de la renúncia de regidors
Dació de comptes de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016
Dació de comptes de l’Informe de Tresoreria Anual sobre el compliment
de terminis per a pagament de proveïdors.
8. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 2/2017
9. Precs i preguntes

Al poble del Morell, essent el dia 29 de juny de 2017 a les 21:15 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alberto Ortega,
Primer Tinent d’Alcalde, els senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu
nombre representen el terç dels membres del Ple, assistits per la sotasignant
Secretària accidental amb la finalitat de celebrar la sessió per a la qual han estat
convocats reglamentàriament.

Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El Primer Tinent d’Alcalde obre l’acte i atès que tots els regidors coneixen el
redactat de l’acta de la sessió anterior pel lliurament dels esborranys en l’ordre del
dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova l’acta per unanimitat.
2. Dació de comptes dels Decrets d'Alcaldia
El Primer Tinent d’Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets
d’Alcaldia 146/2017 al 262/2017 , ambdós inclosos.
3. Aprovació, si escau, de les festes locals per l’any 2018
Vist el que disposa l’art. 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors en relació
amb l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol i amb l’article 3 del Decret
177/1980, de 3 d’octubre, pel que fa al règim jurídic de les festes locals.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament quant a la seva
determinació.
Vista la proposta d’establiment dels dies de festes locals del Morell per l’any 2018
els dies 30 de juliol i 12 de novembre.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar l’establiment dels dies 30 de juliol i 12 de novembre com a
festes locals del Morell per l’any 2018.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
4. Aprovació, si escau, de la revisió del padró municipal
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2017, que recullen el resultat
de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la

coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes
de març de 2017.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió
anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del
Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de
2017, i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2016. El resum que s’aprova és el següent:
Homes: 1.850
% Homes; 50,94%
Dones: 1.782
% Dones: 49,06%
Població: 3.632
SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2017, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que
disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la
revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta
de xifres oficials de població.
5. Presa en coneixement de la renúncia de regidors
En data 18 de maig de 2017 i número registre d'entrada 2017-E-RC-752, la
regidora del Grup municipal Units pel Morell d'aquest Ajuntament, Maria Carme
Verderas Vidal presenta un escrit en el qual exposa que per motius estrictament
personals renuncia al seu càrrec com a regidora d’aquest Ajuntament.
Per decret d'alcaldia 229/2017 de data 25/05/2017 es comunica que la nova
regidora hauria de ser la Sra. Josepa Granell Sardà i es demana que la Secretaria
de l'Ajuntament emeti un informe sobre el procediment a seguir per la renúncia i la
presa de possessió de la nova regidora.

En data 24 de maig de 2017 i número registre d'entrada 2017-E-RC-796, la
senyora Josepa Granell Sardà, següent a la llista municipal del Grup polític Units pel
Morell d'aquest Ajuntament, i que seria la que caldria incorporar com a nova
regidora, presenta un escrit en el qual exposa que per motius estrictament
personals renuncia a ocupar aquest càrrec com a regidora d’aquest Ajuntament.
En data 26 de maig de 2017 es signa l’informe de Secretaria sobre el procediment a
seguir per la renúncia de Regidor i presa de possessió del següent.
Que el següent de la llista dels que van concórrer a les últimes eleccions municipals
és en Josep Lluis Moreno Santacana, que pertany al grup polític Units pel MorellAgrupació Municipal, i és el número 6 d’aquesta llista.
DELIBERACIÓ
El regidor Josep Lluis Navarro exposa que, tant la senyora Carme Verderas com la
senyora Josepa Granell haurien volgut estar presents al Ple, però per motius
personals no han pogut estar-hi.
El senyor Lluís Navarro Morgades llegei la carta de dimissió com a regidora de
l'Ajuntament del Morell de la Sra. Carme Verderas Vidal, el tenor literal del qual és
el següent:
AL PLE DE LA CORPORACIÓ
AJUNTAMENT DEL MORELL

MUNICIPAL

DE

L'EXCEL.LENTISSIM

Per motius estrictament personals, i amb efecte des de avui mateix,
presento la meva dimissió i renúncia com regidora de l'Excel.lentíssim
Ajuntament del Morell.
Ha estat un honor ser regidora de l'Ajuntament. En aquests quasi dos anys
he procurat complir amb la meva responsabilitat i col.laborar en tot allò que
ha estat possible, pensant sempre amb l'interès general del poble.
Vull agrair la confiança dipositada en mi per part dels meus companys del
grup municipal Units pel Morell, els encoratjo a seguir lluitant i treballant per
aconseguir que la gestió política del nostre Ajuntament sigui un exemple de
transparència, legalitat i bona administració dels diners públics.
Vull agrair també, la dedicació i professionalitat de totes les treballadores i
treballadors de la Corporació, des de la Secretaria al personal de neteja.
La nostra nació, Catalunya, està immersa en un procés apassionant i difícil al
mateix temps que és aconseguir la independència. Els ajuntaments tenen i
tindran un pape molt important per aconseguir l'èxit del "procés", és del tot
necessari que els grups polítics favorables a la independència de Catalunya
treballin junys en tots els àmbits, també en el municipal.
Visca el Morell i Visca Catalunya.
Maria Carme Verderas Vidal

DNI 77.779.448A
El Morell, 18 de maig de 2017
Tot seguit el senyor Lluís Navarro Morgades llegeix la carta de renúncia de la Sra.
Josepa Granell Sardà, el tenor literal del qual és el següent:
Josepa Granell Sardà, amb DNI 39858415J i domicili al carrer Sant Plàcid,
15 del Morell,
EXPOSO
Que a les darreres eleccions vaig formar part de les llistes municipals amb el
grup polític Units Pel Morell (UPM) en la posició 5a, quedant fora de
l'Ajuntament, com a regidora.
Que una companya regidora representant del nostre grup polític ha
presentat la seva dimissió per motius personals, situació que em proposa
novament per a ocupar el càrrec de regidora.
Que no em serà possible ocupar aquest càrrec ja que per motius
estrictament de caire personal no m'ho permeten.
Que em continuo sentint vinculada al projecte iniciat amb el meu grup pel
que mantinc la confiança intacta en els representants municipals d'UPM als
qui encoratjo a seguir en la política municipal com així mateix en la persona
que em succeirà.
I és per això que
SOL.LICITO
Al Ple Municipal que prengui en coneixement la meva renúncia a ocupar el
càrrec de regidora
El Morll, 23 de maig de 2017
Visca Catalunya lliure!!
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Prendre coneixement
Verderas Vidal

de la dimissió de la senyora Maria Carme

SEGON.- Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Josepa Granell Sardà
TERCER.- Comunicar a la Junta Electoral Central per a que emeti la credencial per
al nou regidor, el Sr. Josep Lluis Moreno Santacana.

6. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016
El Primer Tinent d’Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret d’Alcaldia
228/2017, de 25 de maig, pel qual s'aprova la Liquidació del pressupost del 2016,
el tenor literal del qual és el següent:
Decret 228/2017, de 25 de maig
1. ANTECEDENTS
1.1 En data 13 de febrer l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 En data 10 de maig la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2016.
1.3. En data 22 de maig la interventora accidental va emetre informe sobre el
compliment dels resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 22 de maig la interventora accidental va emetre informe sobre el càlcul
dels objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de
la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’obté, a 31 de
desembre de 2016 el resultat següent:
2.1.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:

5.674.750,00

Modificacions de despeses:

1.348.084,39

Pressupost definitiu de despeses:

7.022.834,39

Despeses compromeses:

6.778.322,14

Obligacions reconegudes:

6.386.211,59

Pagaments realitzats:

6.116.313,16

Obligacions pendents de pagament:

269.898,43

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament
l’exercici:

a

l’inici

de
319.306,87

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes
l’exercici:

- 5.271,80
314.035,07

pendents

de

pagament

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

al

final

de
0,00
269.898,43

2.1.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:

5.674.750,00

Modificacions d’ingressos:

1.348.084,39

Pressupost definitiu d’ingressos:

7.022.834,39

Drets reconeguts:

6.129.682,82

Drets anul·lats:

72.863,83

Recaptació neta:

5.488.998,14

Drets pendents de cobrament:

567.820,85

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:

1.671.771,05
12.757,10

Recaptació:

909.168,58

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

632.980,57

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:
1.200.801,42
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

CONCEPTES
a. Operacions corrents
b.
Altres
operacions
financeres
1.
Total
financeres

operacions
(a + b)

no

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES AJUSTOS
NETS
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

5.733.568,99

4.662.703,72

1.070.865,27

0,00

1.046.634,56

-1.046.634,56

no

2. Actius financers

5.733.568,99 5.709.338,28

24.230,71

0,00

0,00
-329.392,60

0,00
676.873,31

3. Passius financers
323.250,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DE L'EXERCICI
6.056.818,99 6.386.211,59
AJUSTOS
4. (+) Crèdits gastats finançats
amb
Romanent
líquid
de
tresoreria
5.
(+)
Desviacions
de
finançament
negatives
de
l'exercici
6.
(-)
Desviacions
de
finançament
positives
de
l'exercici

-329.392,60

475.199,15

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

145.806,55

1.4. Romanent de tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2016
EXERCICI 2015
2.136.106,56
2.158.611,4

1) (+) Fons líquids de tresoreria
2) (+) Drets pendents de cobrament

1.214.345,95

1.658.998,1

+ del pressupost corrent

567.820,85

312.849,42

+ de pressupostos tancats

632.980,57

1.304.921,63

13.544,53

41.227,13

+ d'operacions no pressupostàries
3) (-) Obligacions pendents
pagament

de

424.635,41

508.529,90

+ del pressupost corrent

269.898,43

317.097,26

+ de pressupostos tancats

0,00

2.209,61

154.736,98
189.223,03
+ d'operacions no pressupostàries
4)
(+)
Partides
pendents
d'aplicació
-1.897,91
- cobraments pendents d'aplicació
1.897,91
definitiva
2.982,59
pagaments
pendents
d'aplicació
definitiva
0,00
0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 +
2.923.919,19
2 -3)
286.198,74
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excès de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS (I - II III)

392.110,55

- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb
recursos afectats, amb el següent detall:
DENOMINACIÓ
Conveni UPC estudi qualitat de l’aire
2ona fase plaça Era del Castell
Adequació 2 parcs per a gossos

3.306.097,1
271.188,63
558.570,21

2.476.338,3
2.245.609,90

1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 392.110.55 €. Estan formats pels
romanents d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria
figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III.
Excés de finançament afectat:

APLICACIÓ
1.920.22712
6.150.60013
6.171.60903

-2.982,59

QUANTIA
11.171,93
178.960,34
2.346,68

3.132.61902
1.171.61903
1.151.62203
10.132.62204

Adequació megafonia viaria
14.000,00
Arranjament jardí Ajuntament
5.500,00
Ascensor i escales OAC
50.000,00
Inversió nova associada al funcionament servei 46.393,05
vigilants
10.132.62301 Equips comunicació vigilants
8.868,11
6.153.62900 Adequació senyalització horitzontal
30.624,76
6.132.63207 Adequació primer pis local vigilants
23.485,80
6.134.63208 Adequació local protecció civil
8.759,88
11.231.78003 Beca per estudis formació universitària
12.000,00
TOTAL DESPESES:
392.110,55
Drets de dubtós cobrament:
L’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990,
així com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23
de novembre per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de
Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de
deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació.
L'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica l'article 193 bis del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i considerant també 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, que compleix alhora la recomanació de la Sindicatura i el que estableix la
normativa de referència:
Deutes
Deutes
Deutes
Deutes
Deutes
100%

de l'exercici al que correspon la liquidació: 5%
del primer exercici anterior al que correspon la liquidació : 25%
del segon exercici anterior al que correspon la liquidació: 40%
del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació : 80%
del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació:

DRETS DE DUBTOS COBRAMENT 2016
Exercici
2012
ant.
2013
2014

i

Drets pendents

Dotació dubtós

percentatge

134.541,93

134.541,93

100%

91.997,56

73.598,05

80%

84.417,87

33.767,15

40%

2015

120.248,93

30.062,23

25%

2016

284.587,56

14.229,38

5%

Total

715.793,85

286.198,74

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la
liquidació del pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir
una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i
els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la
diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 403.874,40 €
d'acord amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
5.733.568,99
Despeses no financeres
5.709.338,28
Superàvit no financer
24.230,71
Ajustos d'ingressos
Recaptació
379.643,69
PTE
0,00
Interessos
0,00
Ajustos de despeses
Compte 413
0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat
0,00
Interessos
0,00
Lísings
0,00
Execució d'avals
0,00
Aportacions de capital
0,00
Ingressos ajustats
6.113.212,68
Despeses ajustades
5.709.338,28
Capacitat
de
finançament
403.874,40

2.3. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de
la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2015 amb
aquell que es desprèn de la liquidació de 2016.

La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les
Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per
la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”,
de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig
termini de l’economia espanyola que del 2015 al 2016 és del 1,8% i, si s’escau,
afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació
del pressupost 2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest
cas, l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de compliment
de 520.569,67 euros.

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense
interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no
financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions
reals.
+/-Inversions realitzades per compte
d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.

Liquidació exercici Liquidació exercici
2015
2016
6.103.152,72
5.671.686,33
-40.000,00

0,00

-40.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.

0,00

+/-Despeses realitzades a l'exercici
pendents d'aplicar a pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats
en el marc de les Associacions público
privades.
+/-Adquisicions
amb
pagament
ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions
realitzades
per
la
Corporació local per compte d'altres
Administracions Públiques

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Altres
6.063.152,72
Despeses no financeres en termes
SEC excepte interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres

5.671.686,33

0,00

operacions internes) a altres ens que
integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons
finalistes procedents de la Unió
Europea o d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions

321.907,30

347.758,16

0,00
0,00
122.610,46
180.744,84
18.552,00

0,00
3.000,00
183.667,33
107.401,45
53.689,38

Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes
de finançament
Despesa
finançada
amb
superàvit de la liquidació
Total
despesa
computable
a 5.741.245,42
l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del 0,018
PIB (2)
5.844.587,84
Despesa computable incrementada
per la taxa de referència
+ canvis normatius que suposen 0,00
increments
permanents
de
la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen 0,00
decrements
permanents
de
la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA 5.844.587,84
DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE
(Exercici n) (5)

0,00
0,00
5.323.928,17

5.323.928,17
520.659,67

Marge de compliment
% Variació de la despesa computable
(5-1/1)

-7,27%

2.4. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
2.4.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de
deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a

cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels
ingressos corrents liquidats consolidats .
El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5
6

Nivell de deute viu
(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
(-) CCEE, QQUU, Altres..
Total
ingressos
corrents
consolidats
ajustats: (1-2-3-4)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
5.733.568,99
0,00
5.733.568,99
1.633.982,39
0,00
28,50%

Segons això, la ràtio del deute viu en termes consolidats és de 28,50%, no
superant el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.
2.4.2. Període mig de pagament
El darrer període mig de pagament publicat a data 21 d’abril és de -0,15 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes,
els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives,
els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31
de desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. 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, estableix que el
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.

L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general
del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi
de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte
la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials
per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es
refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els
comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes,
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació
que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
8. Tal i com queda recollit a l’informe d’Intervenció la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament del Morell compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla
de la despesa.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que hi
hagi.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Document signat electrònicament

DELIBERACIÓ
El regidor Josep Lluis Navarro diu que s’ho han mirat a fons i tenen tota la
confiança amb la Interventora que teníem.
El regidor Eloi Calbet destaca quatre dades del tancament, que el pressupost del
2016 compleix la regla de la despesa i el deute del tancament està molt per sota
del fixat.
7. Dació de comptes de l’Informe de Tresoreria Anual sobre el compliment
de terminis per al pagament de proveïdors.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Morell de l’Informe Anual de
Tresoreria sobre el compliment de terminis per al pagament de proveïdors de
l’exercici 2016 de data 27 de gener de 2017, el tenor literal del qual és el següent:
INFORME ANUAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DE TERMINIS
PER A PAGAMENT DE PROVEIDORS (INFORME ANUAL DE MOROSITAT ART.
4.3 LLEI 15/2010)
EXERCICI 2016
En compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la tresoreria municipal
emet el següent,
INFORME
PRIMER.- Allò disposat al present s’ha realitzat atenent a les disposicions
contingudes a les normes següents:
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials.
• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la llei
15/2010, de 5 de juliol.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
• Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació.
• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures del Sector Públic.
SEGON.- Hauran de formar part del present totes les despeses i pagaments per
operacions comercials de l’Entitat Local, de conformitat amb el disposat en el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, i la guia elaborada pel Ministeri per a
l’emplenament del informes anuals. També s’inclouran les factures pel que fa a les
quals hagin transcorregut més de tres mesos, que van ser anotades i no s’hagin
efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents , donat que, encara
que l’article 5 de la citada Llei 15/2010, de 5 de juliol, ha estat derogat per la,
també citada Llei 25/2013, el Ministeri, en la seva plataforma de subministrament
d’aquest informació segueix exigint aquesta informacions, per això s’incorpora la
relació de factures al present informe. El registre comptable de factures estarà
interrelacionat o integrat amb el sistema d’informació comptable (art. 8 de la Llei
25/2013) en els termes establerts per l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març. Per la
qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures

de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del
Sector Públic.
TERCER.- D’acord amb allò disposat a la Disposició Transitòria 6ª del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, referent als terminis de pagament seran de 30 dies.
QUART.- Atenent a les dades subministrades per la comptabilitat municipal i de
conformitat amb la normativa al·ludida, segons els models que figuren en la
plataforma del Ministeri per a la rendició dels informes anuals de morositat, els
resultats obtinguts per a l’exercici 2016 són els següents:
Informe llei de Morositat 31/12/2016
A) Obligacions amb incompliment del termini de pagament 2016
Les obligacions reconegudes durant l’exercici 2016 i que han estat liquidades fora
del termini legal de 30 dies marcat per la Disposició Transitòria 6ª del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic ascendeix a 376.114,69 euros d’acord amb el detall
que es transcriu a continuació:
NIF Tercer Tercer
VARIS

VARIS

VARIS

VARIS

VARIS

F20025318

VARIS
GESTIÓN INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA,
S.A.
DISSENY 2011 AMB
ARA SERVEI, S.L.
GUIVERNAU EQUIPOS
D'OFICINA, SL
INFORMATICA
MORELL, S.L.
INFORMATICA
MORELL, S.L.
MERCAMODA
CENTRE DE SERVEIS
PER A LA GENT GRAN
GUIVERNAU EQUIPOS
D'OFICINA,SL
GRIÑÓ
ECOLOGIC,
S.A.
ORONA,S.COOP.

B55594246

GESTART EVENTS, S.L

A43795442

B55599351
B43987098
B43880764
B43880764
B43321090
CASAL
B43987098
A25530163

39861291Z

AGUADO LAZO, JUAN
ASSOCIACIÓ D' AJUDA
G55660443 EN CARRETERA DYA
TARRAGONA
G55660443 ASSOCIACIÓ D' AJUDA

Descripció
DIVERSOS
RECAPTACIÓSPRY
I
XINXETES
NEREIDA
MEDITERRNEA,SL-PARKING
MATERIAL ELECCIONS
MATERIAL NETEJA CEIP

Import fac.
12,40
0,85
6,50

Certficació núm. 7 - Setembre 2015 46.843,66
Tanatori
ARA SERVEI
NADAL

BASTONS

TIÓ-FESTES

GUIVERNAU FOTOCOPIADORA

145,20
16,00

Reparar pdf ordinador Carmina+Revisar
12,98
conexió inte
Cartutx brother negre LC985BKBP

19,06

MERCAMODA CORTINES CENTRE DIA

62,80

CENTRE DIA DESPESES DIVERSES

238,03

GUIVERNAU FOTOCOPIADORA

29,08

GRIÑO-NAU

1.199,25

ORONA

204,51

Regidoria de Cultura, Festes i Joventut

26.529,25

SERCAT- BOMBERS

320,65

ASSOCIACIÓ
SEGUICI

FESTA

MAJOR

CONCERT DE NIT 06/11

HIVERN

146,00
425,00

B43429133

EN CARRETERA DYA
TARRAGONA
CALVO B.P.A., S.L.
CALVÓ GRUP ELECTRÓGEN

39917656Y

CANO GENÉ, ALBERTO
ASSOCIACIÓ
G43280155
CULTURAL EMBRUIX
TEYCO
A43473552 INSTRUMENTACION,
SA
HAPPYLUDIC
PLAYGROUND
AND
B63768550
URBAN EQUIPAMENT,
SL
COMERCIAL CONTEL,
A58026634
S.A.
INSTALCAT LA SELVA,
B43810647
SL
SERVICIO
DE
CONTENEDORES
A48148647
HIGIÉNICOS
SANITARIOS, SAU
EUROPHUA TARRACO,
B55588636
S.L.
COMERCIAL
MORELL
B43891100
JMG, S.L.
F08226714 ABACUS, S.C.C.L.
CENTRE DE SERVEIS
CASAL
PER A LA GENT GRAN
COMERCIAL
DE
A08659617 MAQUINARIA
MORILLO, S.A.
GUIRADO
FERRER,
47766336M
JESSICA
COMPAÑÍA ESPAÑOLA
A28003119
DE PETRÓLEOS, SAU
35111315K SOTO FINARD, LLUÍS
CENTRE DE SERVEIS
CASAL
PER A LA GENT GRAN
TALLERS
PARES
B43464205
SUBMINISTRES, S.L.
VARIS
CASAL
B84818442
B43880764
B81041444
B55646335

VARIS
CENTRE DE SERVEIS
PER A LA GENT GRAN
LEROY
MERLIN
ESPAÑA, SLU
INFORMATICA
MORELL, S.L.
APPLUS
ITEUVE
TECHNOLOGY,S.L.
RESTAURACIÓN
GOMEZ CASTRO

757,75

DISCOMÒBIL FESTES
411,40
EMBRUIX
CERVAVILA-MATINADES2.200,00
SEGUICI
TEYCO
MAJOR

PENJAR

BANDERES

FESTA

(LLARG) X 30 (AMPLE) X 50
CONTEL
ARMARIS
AJUNTAMENT

1.045,44

5.711,20

PLANTA

BAIXA

INSTALCAT SENYERES

910,40
363,00

SERKONTEN CENTRE CULTURAL MOPES 33,88
EUROPHUA TARRACO,SL.- MATERIAL
264,94
PARC NADAL
COMERCIAL MORELL ARMARI ESCOLA
1.106,56
MÚSICA
ABACUS CENTRE OBERT
56,87
CENTRE DIA DESPESES DIVERSES

30,75

MORILLO GRUP ELECTRÒGEN REIS

791,22

EL MÓN DOLÇ DE LUCÍA-REIS

1.127,87

GASOLEO B

494,01

LLUÍS SOTO CORTINES CENTRE DE DIA 1.930,43
CENTRE DIA DIVERSOS

212,18

TALLERS PARES SERVEIS VARIS

181,53

RECAPTACIÓ
GENER

12,85

DESPESES

DIVERSES

CENTRE SERVEIS GENT GRAN

106,68

LEROY MERLIN ACTIVITATS CORAL

23,30

Kingston 16bg usb 2.0

11,91

APPLUS ITV CITROEN

54,70

RESTAURANT GOMEZ CASTRO-SOPAR
14,90
TEATRE

RESTAURACIÓN
GOMEZ CASTRO
RESTAURACIÓN
B55646335
GOMEZ CASTRO
RESTAURACIÓN
B55646335
GOMEZ CASTRO
RESTAURACIÓN
B55646335
GOMEZ CASTRO
RESTAURACIÓN
B55646335
GOMEZ CASTRO
RESTAURACIÓN
B55646335
GOMEZ CASTRO
RESTAURACIÓN
B55646335
GOMEZ CASTRO
RESTAURACIÓN
B55646335
GOMEZ CASTRO
FUSTER
ESTEBAN,
20028761Q
CÉSAR
47774062A BOUTALISS, FARID
ENDESA ENERGIA SA
A81948077
UNIPERSONAL
GRIÑÓ
ECOLOGIC,
A25530163
S.A.
B43429133 CALVO B.P.A., S.L.
REALE
SEGUROS
A78520293
GENERALES,S.A.
OFIGRAFIC
SERVEIS
B43825199
PER L'OFICINA, SL
B55646335

A25031576
A81948077
A08663619
A08663619
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077

M. Y J. GRUAS, S.A.

RESTAURANT GOMEZ-SOPAR REIS

770,00

RESTAURAN GOMEZ -DINAR ORIOL

14,80

RESTAURACION
GOMEZ
BRIGADA
4,20
TERATRE
GOMEZ CASTRO DINARS BRIGADA
25,70
ELECCIONS
GOMEZ
CASTRO
JOSE
SOPAR
5,30
ELECCIONS
DINARS TAULES ELECCIONS

44,00

ESMORZAR ELECCIONS BRIGADA

10,70

GOMEZ CASTRO-DINAR JOSEP GRAU
19,30
13/12
CÈSAR FUSTER BOMBETES CEIP

225,31

TEXTIL HOGAR COMPARSA DE REIS

60,00

FACTURACION DEL CONSUMO

2.029,35

CANVIS DE I RETIRADES DE GRINYONS
354,96
A LA NAU
REPARACIONS POU Nº1 I Nº 3
8.477,96
ASSEGURANÇA VEHICLE TYPHOON
MANTENIMENT I
CORTESIA
COMMENT|PLAÇA
MORELL

CÒPIES EQUIP DE
ESTATUT

ENDESA ENERGIA SA
TERMINO ENERGIA GAS
UNIPERSONAL
CAIXABANK, S.A.
COMISIONES IVA
CAIXABANK, S.A.
ENDESA ENERGIA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA
UNIPERSONAL

SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

204,98

-

EL

325,53
18.127,82
-504,27
21,18

COMISIONES IVA

9,38

TERMINO ENERGIA GAS

-130,84

TERMINO ENERGIA GAS

-791,79

TERMINO ENERGIA GAS

-112,81

TERMINO ENERGIA GAS

-102,38

FACT. ENER ENTRE REALES

-730,78

TERMINO ENERGIA GAS

-2.097,83

TERMINO ENERGIA GAS

-250,24

TERMINO ENERGIA GAS

-264,18

TERMINO ENERGIA GAS

-785,34

A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077

A43795442

A81948077

ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
GESTIÓN INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA,
S.A.
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL

TERMINO ENERGIA GAS

-533,80

TERMINO ENERGIA GAS

-261,31

TERMINO ENERGIA GAS

-590,96

FACTURACION DEL CONSUMO

1.439,48

FACTURACION DEL CONSUMO

181,83

FACTURACION DEL CONSUMO

699,42

FACTURACION DEL CONSUMO

1.407,74

FACTURACION DEL CONSUMO

2.782,69

FACTURACION DEL CONSUMO

1.231,26

Liquidació tancament

2.882,40

FACTURACION DEL CONSUMO

1.651,29

SOCOMOR, SA ABONAMENT PARCIAL
-257,73
FACTURA
GRENKE ALQUILER TRIMESTRAL 01/04
A62652805 GRENKE ALQUILER, SA
266,59
AL 30/06
GESTION
CUATRO ASSESSORAMENT I COMUNICIACIÓ
1.815,00
B43393875
ESTUDIOS, S.L.U
MES ABRIL
INFORMATICA
B43880764
THINKCENTER M83 SFF
644,93
MORELL, S.L.
SANZA AMURRIO JOSE REGISTRE DE LA PROPIETAT DE
16228370F
15,94
MIGUEL
TARRAGONA
UTE PLAÇA ERA DEL Import
A
COMPTE
dels
treballs
U55649040
140.526,39
CASTELL
executats a les
A08042764 ESCOFET 1886, S.A.
FUENTE PLAY
7.683,50
AXA
SEGUROS
GENERALES,
A60917978
ASSEGURANÇA ESCOLA MÚSICA
667,25
SOCIEDAD
ANONIMA
DE SEGUROS Y
INFORMATICA
B43880764
Brother HL-6180DW, 2400 x
299,00
MORELL, S.L.
INFORMATICA
B43880764
Formatejar PC, instal·lar
111,32
MORELL, S.L.
LA
VANGUARDIA
B61475257
LA VANGUARDIA 01/07 AL 30/09
122,00
EDICIONES,S.L.U
A08663619 CAIXABANK, S.A.
COMISIONES IVA
9,98
A58635848

A82009812

SOCOMOR S.A.

ORANGE ESPAGNE SAU cuotas
SOCIETAT
GENERAL
0003672158 VIA PUBLICA EL MORELL
G28029643
D'AUTORS I EDITORS
FUSIO
ARTISTES
I
4
B54911029
MUSICS, S.L.

979,48
186,67
2.783,00

J66239252

PETXINA LLIURE
INFORMATICA
B43880764
MORELL, S.L.
ENDESA ENERGIA SA
A81948077
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
A81948077
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
A81948077
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
A81948077
UNIPERSONAL
FUSTER
ESTEBAN,
20028761Q
CÉSAR
MAGANO
SANABRA,
39641806H
CARME
A25031576
A28229599

M. Y J. GRUAS, S.A.

MAPFRE VIDA, S.A.
RODRÍGUEZ REVERTÉ,
39677541B
JOSEP
APPLUS
ITEUVE
B81041444
TECHNOLOGY,S.L.
SANZA AMURRIO JOSE
16228370F
MIGUEL
B43594274 HIDROTUÏT S.L.U.
TALLERS
PARES
B43464205
SUBMINISTRES, S.L.
A08042764 ESCOFET 1886, S.A.
VIRGILI
ARMENGOL
39862671Z
ANTONI
TOLDRÀ
DOMINGO,
39716609W
JOSEP MARIA

Pel concert d’Oques Grasses

9.680,00

Toner hp 130 groc

136,00

ENDESA ABONAMENT

-980,43

ENDESA ABONAMENT AVDA.CAMÍ

-1.605,54

ENDESA ABONAMENT

-1.994,56

ENDESA FACTURA ABONAMENT

-1.757,98

CÈSAR FUSTER FESTA LA GRANJA

1.854,93

ANTHURIUM
CENTRES
FESTA
LA
63,80
GRANJA
COMMENT|Treballs per a la col·locació
1.554,85
dun tub d´ai
MAPFRE VIDA, SA- CENTRE OBERT
2.585,11
FOTOGRAFIES FESTA MAJOR

508,20

APPUS ITV PARTNER 2647DLZ

54,70

REGISTRE PROPIETAT NOTA SIMPLE

3,19

HIDROTUÏT AIGUA POTABLE I PAVELLO 259,25
TALLERS PARES CONTRUIR SOPORT
84,70
EXPO SALA AJ
CONTROLADOR LAMP ACC.
2.867,70
ANTONI VIRGILI SALA VETLLES

DIRECCIÓ
PLAÇA ERA
DIRECCIÓ
39831404G SARDÀ FERRAN JORDI
PLAÇA ERA
A82009812 ORANGE ESPAGNE SAU cuotas
B43429133

22,98

D' OBRES URBANITZACIÓ
3.150,36
CASTELL
D' OBRES URBANITZACIÓ
3.150,36
CASTELL
1.349,63

CALVO B.P.A., S.L.
CALVO FESTES NADAL
TEYCO
A43473552 INSTRUMENTACION,
TEYCO PLAÇA ESTATUT
SA
UTE PLAÇA ERA DEL
U55649040
Import dels treballs
CASTELL
TREBALLS
REPARACIONS
FUGA
39908716J NUÑEZ FUEGO, RAUL
PISCINA
Presentació Premis i Beca “AURIGA
B55594246 GESTART EVENTS, S.L
FVSCVS” 2016 con
ENDESA ENERGIA SA
A81948077
FACTURACION DEL CONSUMO
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
A81948077
ENDESA ENERGIA AV.VALLS-PARETETA
UNIPERSONAL
GRAPHICPOINT REUS,
B55688915
GRAPHICPOINT LONES FESTES
S.L.
B55668636 DISERTA, S.L.
DISERTA AIGUA LLAR

740,81
2.159,85
62.462,35
387,20
544,50
1.503,16
36,70
1.500,40
24,11

376.114,69
B) Total de pagaments realitzats durant l’exercici
Durant l’exercici 2016 s’ha realitzat un total de 2.903 pagaments a tercers amb una
xifra total de 2.691.975,68 euros.
D’aquests pagaments, 2.322.630,06 euros han estat efectuats dintre del període
legal de 30 dies marcat per la Disposició Transitòria 6ª del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Tot seguit es mostra el detall per trimestres:
Primer Trimestre

Segon Trimestre

Tercer Trimestre

Quart Trimestre

C) Interessos de demora pagats en el quart trimestre
Durant l’exercici 2016 no hi ha hagut pagaments d’interessos de demora
Primer Trimestre

Segon Trimestre

Tercer Trimestre

Quart Trimestre

D) Factures pendents de pagament a la fi del quart trimestre
Al final de l’exercici han quedat un total de 118 factures pendents de pagament, de
les quals 113 estan dintre del termini legal de 30 dies marcat per la Disposició
Transitòria 6ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
A data 31 de desembre de 2016, l’import de les obligacions reconegudes pendents
de pagament, son:
Dintre del termini legalment previst de pagament al final del trimestre:
Import de les factures: 73.742,66 euros
Número de factures: 113
Fora del termini legalment previst de pagament al final del trimestre:
Import de les factures: 5.634,49 euros
Número de factures: 5

A data de 31 de desembre de 2015 no existeix cap factura respecte de la qual, al
final del trimestre han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en
el registre i no s’ha tramitat el corresponent expedient de reconeixement
d'obligació.
La qual cosa informo a l’efecte de que, sense perjudici de la seva possible
presentació i debat en el Ple de la Corporació local, el present informe haurà de
remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, als de la
Comunitat Autònoma que, conformen als seus respectius Estatuts d’Autonomia,
tingui atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans podran
igualment requerir la remissió dels citats informes, tal com disposa l’article 4.3 i 4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
El Morell, a 27 de gener de 2016
La Tresorera
Núria Castellnou Torà
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta els següents ACORDS:
ÚNIC.- Prendre coneixement de l’Informe Anual de Tresoreria sobre el compliment
de terminis per al pagament de proveïdors de l’exercici 2016 emès per la Tresoreria
Municipal.
8. Aprovació si s'escau de l'expedient de modificació de crèdit 2/2017
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 27 de juny s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari com a conseqüència de
majors despeses d’inversions que s’han previst realitzar per a aquest exercici
econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit.
També s’ha constatat que un cop aplicat el pressupost de l’exercici 2017, hi ha
partides que caldrà incrementar-les per diferents motius mitjançant el
corresponents suplements de crèdit, tractant-se també d’inversions.
Considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la
legislació vigent.
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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, 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 sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
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. Excepcionalment, per aplicació de
l’article 175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits
que s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 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.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).

DELIBERACIÓ:
Referent a la modificació de crèdit de l'Ajuntament Vell, el regidor Josep Lluis
Navarro diu que s'imaginaven que era degut a l'obra. La regidora Susanna Ferré li
contesta que es pel tema energia.
El regidor Eloi Calbet explica que tenia que ser una modificació més amplia i que
durant l'exercici faran més ajustos en les partides. Passa a fer un repàs ràpid de
les modificacions.
-Ajuntament vell: explica que aquesta modificació es deguda al trasllat del
transformador de la llum i els canvis corresponents, ja que també hi anava
connectat l'enllumenat públic.
-Inversions: s'ha fet una inversió en telefonia, comenta que des del moment que
s'implanta Vodafone, encara ens estan facturant del Orange i Voz Telecom. Tot
això no estava contemplat. A més a la Llar d'infants no arriba la línia i no es pot
deixar sense ADSL, per aquest motiu encara tenim que seguir amb Voz Telecom.
-Inversions informàtiques: explica que es probable que durant l'exercici s'hagi de
tornar a augmentar ja que s'han d'incloure els fixadors.
-Escola de Música: cada equipament fa la seva autogestió i enguany l'escola de
música fa els 15 anys, ha fet un nou logotip i la despesa s'ha incrementat.
-Bestreta de l'escola de música: ja s'ha explicat al punt anterior i diu que eren
conscients que la partida aniria justa.
-Pavelló: amb totes les reparacions, no n'hi havia prou per passar tot l'any 2017,
amb els 14.000 € tenim previst que es pugui acabar l'any. El regidor Josep Lluis
Navarro li pregunta al regidor Alberto Ortega del perquè no hi ha prou crèdit a la
partida. El regidor Alberto Ortega explica que es va espatllar la màquina de la
bomba de la piscina, no funcionava, es va consultar per poder reparar-la però el
cost era alt i s'ha comprat tot el material nou.
-Mobiliari urbà: tot i fer una ampliació de 10.000€ serà just pel canvi de mobiliari
urbà. La regidora Susanna Ferré explica que a finals del 2016 ja es van comprar 12
bancs i papereres. Es van instal·lant a mesura que es fan malbé o bé si algun
ciutadà ho demana. El regidor Josep Lluis Navarro diu que així ho tenia entès, que
quan la gent ho demana s’instal·la.
-Centre Cultural: s'han fet diverses actuacions a nivell de les aules i la climatització
que encara no funciona com hauria de funcionar.
-Primaverart: degut a l'èxit es van ampliar espectacles, i ha sigut voluntat de la
regidora de cultura treure-ho d'algun altre partida i que es tires endavant el
Primaverart.
-Compra motocicleta: es va espatllar l'antiga motocicleta i no ho teníem previst, és
per la nova adquisició.
També explica que tenen una sèrie de partides que els hagués agradat portar en
aquesta modificació però no s'ha pogut fer, esperant fer-ho aviat.
El regidor Josep Lluis Navarro diu que no hi ha cap modificació exagerada, que es
una modificació del 1 per 1000 del pressupost
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
número 2/2017 que cal finançar mitjançant nous ingressos procedents d’una
operació de crèdit, prèviament autoritzada pel Plenari de la Corporació.

SEGON.- Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals no hi ha consignació, cal tramitar l’expedient de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits que s’ha de finançar mitjançant transferències de crèdit
entre partides, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent
detall:

Despeses que cal finançar:

1/ Suplements de crèdit:
Aplicació
1.920.21207

1.920.22200

1.920.63602
2.326.21201

2.326.22612
4.340.63307
6.920.62501
8.330.21210

8.334.22635
TOTAL

Nom
Edificis
i
altres
construccions:
Ajuntament vell
Serveis
de
telecomunicacions:
General
Inversió
sistemes
informàtics
Edificis
i
altres
construccions: escola
de música
Despeses Escola de
Música: bestretes
Maquinària i material
tècnic pavelló
Mobiliari urbà
Edificis
i
altres
construccions: Centre
cultural
Primaverart

Consignació
inicial
500,00 €

Proposta
d’ampliació
3.000,00 €

Consignació
definitiva
3.500,00 €

20.000,00 €

8.000,00 €

28.000,00
€

10.000,00 €

5.000,00 €

15.000,00€

1.500,00 €

1.500,00€

3.000,00 €

3.200,00 €

1.500,00€

4.700,00€

5.000,00 €

9.000,00€

14.000,00€

3.000,00 €
10.000,00€

10.000,00€
9.000,00€

13.000,00€
19.000,00€

24.000,00€

10.000,00 €
57.000,00 €

34.000,00€

Consignació
inicial
0€

Proposta
d’ampliació
2.000 €

2/ Crèdit extraordinari:
Aplicació
1.920.62402
TOTAL

Nom
Adquisició motocicleta
Brigada

2.000,00 €

Consignació
definitiva
2.000,00€

Aquestes despeses es finançaran mitjançant transferències entre partides.
Finançament que es proposa:

Aplicació

Nom

1.920.16000

Quotes Seguretat Social

8.334.22619

Programació
auditori

teatre

Consignació
inicial

Baixa

469.607,37 €

54.000,00€

60.000,00 €

5.000,00 €

Consignació
definitiva
415.607.37 €
55.000,00€

59.000,00
€
TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de
la Província. En cas que no es presentin 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.
9. Precs i preguntes
El regidor Josep Mª Garriga li pregunta al regidor Alberto Ortega per les sales del
gimnàs del pavelló, ja que es fa petit, estan un per damunt de l’altre. Explica que
ell ho va preguntar al monitor, senyor Ferran Coll i li va dir que ja havien comunicat
totes les deficiències. El Ferran li va ensenyar un escrit amb el logotip de
l’Ajuntament i signat pel tècnic, contestant que fins que no es celebrin els Jocs del
Mediterrani no es faria cap actuació.
També comenta que hi havia dues pantalles de televisió que anaven molt bé quan
es fan exercicis a la sala i ara no hi són. També ho va preguntar al Ferran i li va dir
que no hi havia queixes, que de cop i volta van desaparèixer.
El regidor Alberto Ortega diu que està previst posar un tendal pel sol i referent a les
teles, les van treure per un conflicte entre usuaris.
La regidora Susanna Ferré diu que l’arquitecte Ramon Gasull, podria anar al pavelló
i fer una valoració per poder engrandir la sala.
El regidor Josep Mª Garriga els hi diu que el cost es zero, ja que en un altre sala on
estan les bicicletes, col·locades d’un altre manera podria haver-hi més espai, això
també li va comentar el senyor Ferran Coll. Com a tècnic li va dir que el que fa en
una sala es podria fer en un altre, només es fer el canvi.
El regidor Eloi Calbet comenta que el tema de l’escrit, intentarà saber com s’ha
gestionat. Diu que tots els equipaments ho gestionen des del propi equipament.
El regidor Alberto Ortega diu que el que vol es que la gent estigui contenta, porten
del gener de l’any passat fent reformes.

El regidor Albert Roig pregunta per quin motiu no es va fer el reconeixement als
Germans Gens des del Consell Comarcal del Tarragonès, els regidors li contesten
que va passar el termini per demanar-ho. La regidora Susanna Ferré diu que el
reconeixement es podria fer des de l’Ajuntament i l’any que ve, demanar-ho al
Consell.
La regidora Judit Fernández explica que va parlar amb la senyora Fina Cavallé del
Consell Comarcal del Tarragonès i li va dir que tenien la sala del teatre del Centre
Cultural a la seva disposició.
El regidor Josep Lluis Navarro diu que l’Alcalde al seu dia va dir que a ningú se li
tallava l’aigua ni la llum i ell té coneixement que una persona en aquest municipi no
té ni aigua ni llum. Pregunta si aquest tema es podria solucionar. Va entrar un
escrit dirigit a l’Alcalde i la Regidora on demanava la informació, se li va denegar
tota la informació d’aquest cas. Però es cert que no té ni aigua ni llum i pot ser
perillós. Explica que l’objectiu d’aquest escrit era per tenir la informació per si fos
possible solucionar-ho, ja que el dia que aquesta senyora sigui difunta la Corporació
es pot veure en un conflicte.
La regidora Maria Jesús Valldosera li contesta que son temes confidencials que no
es pot tenir accés a l’expedient, està redactada un acta des de Serveis Socials i el
Cap, no poden fer-hi res. El regidor Josep Lluis Navarro diu que la l’habitatge no es
d’aquesta persona, paga un lloguer i no s’hauria de poder llogar, ja que la
l’habitatge no té aigua ni llum. Això ultrapassa l’àmbit social i entra en un àmbit
jurídic. El regidor Albert Roig comenta que li porta aigua, ja que la font de la Plaça
de la Fàbrica no funciona. La regidora Maria Jesús Valldosera diu que es un tema
delicat, que està tot per escrit i no poden fer res, ja que aquesta persona
mentalment està sana i contra això no es pot fer res. El Primer Tinent d’Alcalde,
Alberto Ortega li diu al regidor Josep Lluis Navarro que d’aquest tema ningú en sap
res, que es un tema que s’ha quedat a serveis socials. La regidora Maria Jesús
Valldosera diu que se li ha ofert menjar i altres i aquesta persona es nega
rotundament a l’ajuda. El regidor Josep Lluis Navarro diu que potser se li hauria de
dir a la seva filla tota la situació. La regidora Maria Jesús Valldosera diu que la seva
filla es conscient de tot.
El regidor Josep Lluis Navarro reclama que se li faciliti la informació que va
demanar el dia 30 de maig, referent a la còpia dels informes de fiscalització de les
subvencions de l’any 2016.
També comenta que el sistema d’enviament de les notificacions els genera un
problema, creu que s’hauria de fer una inversió amb tauletes per poder consultar
totes les dades del Ple informàticament.
El regidor Eloi Calbet li contesta que si, que és veritat. Que tenen dret com regidors
d’imprimir i fer servir els serveis informàtics de l’ajuntament. Pel que fa a les
notificacions han d’anar per via electrònica, amb l’administració electrònica tots han
d’estar pendents de les bústies personals. El regidor Eloi Calbet, els explica que ja
han adquirit set portàtils, que de moment ho proven a les Juntes de Govern per
anar adaptant-se a poc a poc i que al proper Ple compartiran els set portàtils.
El regidor Josep Mª Garriga pregunta si es podria fer un canvi en l’horari del
cementiri municipal, l’horari tot l’any es de 10:00 a 18:00 hores i proposa fer un
canvi d’horari per l’estiu. El regidor Eloi Calbet li diu que molts d’aquests temes

quedaran solucionats quan tinguem el servei de vigilància, que actualment obra i
tanca la brigada, que l’únic que es pot fer es plantejar a la brigada si poden tancar
més tard.
Referent al tema de comunicació, el regidor Albert Roig comenta que quan s’envia
una invitació directament a l’Alcalde, convidant a tot el consistori, s’hauria de
notificar a tots el regidors, ja que no arriba als regidors i pot portar a confusions.
El Primer Tinent d’Alcalde aixeca la sessió a les 22:30 hores i d’ella s’estén la
present acta del contingut de la qual, com a Secretària accidental, en dono fe.

Alberto Ortega Royo
Primer Tinent d’Alcalde

Gemma Montserrat Guinovart
Secretària accidental

