ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, NÚM. 09/2018, DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA (RIBERA D´EBRE), CELEBRADA EL VINT-I-SET
DE DESEMBRE DE DOS MIL DIVUIT.
A Móra la Nova, el dia 27 de desembre de 2018, essent les 19.30 hores, es
reuneixen al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova, els regidors que
a continuació es detallen com a membres del Ple de la Corporació
Municipal per celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA, i assistits pel senyor Secretariinterventor de l'Ajuntament, Josep Maria Piñol Jurado.
MEMBRES ASSISTENTS:
A l’inici:
Regidors/es

Sr. Francesc Moliné i Rovira
Sr. Jesús Àlvarez i Vilàs
Sra. Míriam Vinaixa i Rey
Sra. Laura Griñó Serret
Sra. Eva Vallespí Suñé
Sr. Ferran Bladé Pujol
Sr. Ivan Vilanova i Arrufat
Sra. Montserrat Pedret Risco
Sr. Marc Fontanet Giné
Sr. Jordi López Leor
Sr. Carlos J. Trinchán Viñas

Tot seguit i un cop comprovada pel secretari interventor l’existència del
quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es declara oberta la sessió
pública. I es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia
aprovat per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 133/2018, de data 20 de
desembre de 2018:
PRIMER. Pressa de possessió del càrrec de regidor del senyor Marc Fontanet Giné.
SEGON. Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió anterior.
TERCER. Aprovació, si escau, del Pressupost Municipal per l´exercici 2019.
QUART. Aprovació, si escau, de l´adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència
Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en
matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb
les entitats locals.

PRIMER. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR MARC
FONTANET GINÉ.
INTERVENCIONS

El Sr. Alcalde explica que amb motiu de la renúncia de la regidora senyora
Mª Pilar Vaqué Solé, la Junta Electoral Central va remetre la credencial del
qui ha estat cridat a prendre possessió del càrrec de regidor, senyor Marc
Fontanet Giné.
Informo que s’ha requerit al senyor Marc Fontanet Giné perquè presenti la
declaració de béns i interessos per prendre possessió del càrrec, requeriment
que l’electe ha formalitzat.
Seguidament, el Sr. Alcalde crida al senyor MARC FONTANET GINÉ, (el qual
aporta la corresponent credencial de regidor)
Seguidament, el Sr. Secretari-Interventor diu: demano
FONTANET GINÉ, que formulis jurament o promesa:

senyor

MARC

“¿ Jures o promets per la teva consciència i honor, complir amb les
obligacions del càrrec, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i L’Estatut d’Autonomía com
a norma fonamental de Catalunya?
Responent el Sr. Marc Fontanet, “ho prometo per imperatiu legal”
Una vegada promès el càrrec, el Sr. Alcalde convida el Sr. Marc Fontanet a
ocupar el seu lloc com a membre del Plenari.
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent-se lliurat, juntament amb la convocatòria de la sessió que es celebra,
la corresponent a la sessió celebrada el dia 23/11/2018 (extraordinària), es
demana si cap membre de la corporació té alguna observació a la mateixa,
responent-se negativament.
VOTACIÓ I ACORD:
PER UNANIMITAT S’APROVA la proposta d’acord transcrita, elevant-se a
definitiu l’acord que es recull.
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L´EXERCICI
2019.
Identificació de l’expedient: Aprovació Pressupost/Plantilla/Bases execució
FETS

Per part de l'Alcaldia s'ha elaborat el projecte de pressupost general, així com la
plantilla de personal i els annexos corresponents per a l'exercici 2019 que es
presenta per a la seva aprovació, ascendeix a un total de 3.324.257,67.€ i esta
integrat per:
- El de la pròpia entitat: 3.320.000 €
- El del Consorci per la Promoció del Sòl Industrial del Molló: 5.982,67 €
D’acord amb el següent detall:
CONSORCI
PER LA
PROMOCIÓ
DEL SÒL
INDUSTRIAL
DEL MOLLÓ
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS

5.982,67

5.982,67

CONSORCI
PER LA
PROMOCIÓ
DEL SÒL
INDUSTRIAL
DEL MOLLÓ
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES

5.832,67
150,00

5.982,67

APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT
1.725,00 aportació per despeses corrents
aportació per despeses de capital
QQUU, CCEE…
Dades de l'ajuntament:
AJUNTAMENT
Capítol 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS

AJUNTAMENT

PRESSUPOST DE
DESPESES

1.066.000,00

Capítol 1

1.522.760,00

Capítol 2

22.000,00

Capítol 2

1.287.130,00

Capítol 3

704.710,00

Capítol 3

10.630,00

Capítol 4

980.000,00

Capítol 4

160.390,00

Capítol 5

307.700,00

Capítol 5

0,00

Capítol 6

0,00

Capítol 6

269.590,00

Capítol 7

115.530,00

Capítol 7

25.100,00

Capítol 8

0,00

Capítol 8

Capítol 9

124.060,00

Capítol 9

TOTAL

3.320.000,00

TOTAL

44.400,00
3.320.000,00

QQUU, CCEE…
Pressupost amb dades consolidades:

CONSOLIDAT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 1

CONSOLIDAT

PRESSUPOST DE
DESPESES

1.066.000,00

Capítol 1

1.522.760,00

Capítol 2

22.000,00

Capítol 2

1.292.962,67

Capítol 3

704.710,00

Capítol 3

10.780,00

Capítol 4

984.257,67

Capítol 4

158.665,00

Capítol 5

307.700,00

Capítol 5

0,00

Capítol 6

0,00

Capítol 6

269.590,00

Capítol 7

115.530,00

Capítol 7

25.100,00

Capítol 8

0,00

Capítol 8

0,00

Capítol 9

124.060,00

Capítol 9

44.400,00

TOTAL

3.324.257,67

TOTAL

3.324.257,67

4. L’alcaldia ha sol·licitat l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a
l’aprovació del pressupost general de la corporació.

5. La intervenció en relació a l’informe d’intervenció general ha emès:
INFORME FAVORABLE

6. La intervenció en relació a l’informe d’intervenció sobre el compliment dels
principis que estableix la Llei orgànica d’Estabilitat i sostenibilitat financera ha
emès:
INFORME FAVORABLE amb les consideracions següents: caldrà aprovar un pla
econòmic financer.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat
local el forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presenti en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent,
referida, almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats
autònomes en matèria de despesa social

g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per
a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la
suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles
i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva
anivellació del pressupost.
2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia
que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general,
proposat inicialment per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat
local de la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat
de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel que fa a les societats
mercantils, fins i tot d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la participació de
l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de setembre de cada any,
les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals
d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent.
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa
que sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes
autònoms, el president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà,
informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària
detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple de la corporació
abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.
4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa
l'acord d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el
pressupost general, no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els
annexos que caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre
anys, podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit
supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats
mercantils amb capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes
autònoms i societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà
al públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar
reclamacions. S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten
reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici
anterior al qual hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es
publicarà al butlletí oficial de la província resumit per capítols i simultàniament se’n
trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat autònoma.

També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una
vegada publicat al BOP.
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor
el pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix
que contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament
recurs contenciós administratiu.
8. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran
anualment en ocasió de l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als
principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació
general de l'economia, sense que les despeses de personal puguin depassar els
límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de pressupostos generals
d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i
que haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut
d'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en
compliment de l’art. 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les
entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el
nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el
grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
PART DISPOSITIVA
1. Aprovar inicialment el pressupost general i els seus annexos (incloses les bases
d’execució del pressupost) per a l’exercici 2019 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:

CONSORCI
PER LA
PROMOCIÓ
DEL SÒL
INDUSTRIAL
DEL MOLLÓ
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS

5.982,67

5.982,67

CONSORCI
PER LA
PROMOCIÓ
DEL SÒL
INDUSTRIAL
DEL MOLLÓ
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES

5.832,67
150,00

5.982,67

APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT
1.725,00 aportació per despeses corrents
aportació per despeses de capital
QQUU, CCEE…
Dades de l'ajuntament:
AJUNTAMENT
Capítol 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS

AJUNTAMENT

PRESSUPOST DE
DESPESES

1.066.000,00

Capítol 1

1.522.760,00

Capítol 2

22.000,00

Capítol 2

1.287.130,00

Capítol 3

704.710,00

Capítol 3

10.630,00

Capítol 4

980.000,00

Capítol 4

160.390,00

Capítol 5

307.700,00

Capítol 5

0,00

Capítol 6

0,00

Capítol 6

269.590,00

Capítol 7

115.530,00

Capítol 7

25.100,00

Capítol 8

0,00

Capítol 8

Capítol 9

124.060,00

Capítol 9

TOTAL

3.320.000,00

TOTAL

44.400,00
3.320.000,00

QQUU, CCEE…
Pressupost amb dades consolidades:

CONSOLIDAT
Capítol 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CONSOLIDAT

PRESSUPOST DE
DESPESES

1.066.000,00

Capítol 1

1.522.760,00

Capítol 2

22.000,00

Capítol 2

1.292.962,67

Capítol 3

704.710,00

Capítol 3

10.780,00

Capítol 4

984.257,67

Capítol 4

158.665,00

Capítol 5

307.700,00

Capítol 5

0,00

Capítol 6

0,00

Capítol 6

269.590,00

Capítol 7

115.530,00

Capítol 7

25.100,00

Capítol 8

0,00

Capítol 8

0,00

Capítol 9

124.060,00

Capítol 9

44.400,00

TOTAL

3.324.257,67

TOTAL

3.324.257,67

2. Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
3.134.451,96 € d’acord amb el següent detall:
A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOT
Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del nou
pressupost

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Regla despesa liquidació 2018
Regla despesa pressupost 2019
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre
que hi hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

Despesa no
financera
1.522.760,00
1.292.962,67
10.780,00
160.390,00
0,00
269.590,00
25.100,00
3.281.582,67

3.396.601,60
2.896.505,98
500.095,62
-147.130,71

-147.130,71
3.134.451,96

4. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament segons el document
que consta a l’expedient.
5. Elaborar un pla econòmic financer a un any i presentar-lo, en el termini d’un mes
des de l’incompliment, al Ple per la seva aprovació que es farà efectiva en el termini
de dos mesos des de la seva presentació.
6. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 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 reclamacions.

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.
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia
següent de la última publicació.
7. Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als
efectes de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es
publicarà en el BOP en els termes que estableix l’art. 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.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu. Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla
conjuntament amb el resum del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia
següent de la última publicació.
INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un pressupost més contingut que en el 2018 i
que ascendeix a 3.320.000 €. Diu que enguany la partida de l’IBI disminueix
considerablement.
Diu que ha calgut fer un exercici d’esforç polític per disminuir despesa, sobretot en
l’apartat d’inversions.
Diu que la regidora d’hisenda ha estat especialment dedicada en l’elaboració del
pressupost 2019.
Diu que s’ha fet un esforç polític per no reduir subvencions. I que pel que fa a la
inversió s’ha previst una part del seu finançament amb la concertació d’un préstec
per import de 124.000 €.
Finalment diu que es compleixen els indicadors econòmics excepte el d’estabilitat
pressupostària.
El Sr. Ferran Bladé diu que les seves esmenes no són recollides, excepte una part de
fer un projecte de centre de dia.

El Sr. Alcalde diu que l’obra del barranc està prevista al 2018 i ja està inclús
adjudicada.
A continuació el Sr. Ferran Bladé pregunta al Sr. Secretari perquè ha fet un informe
favorable quan no s’han incorporat les mocions dels grups de l’oposició al
pressupost.
El Sr. Secretari diu que les mocions tenen vocació d’interpel·lar al govern en un sentit
polític, però que no porta com a conseqüència que el secretari hagi de fer un
informe desfavorable si el govern no incorpora el contingut de la moció.
El Sr. Jordi López diu que si no s’incorporen les Mocions no es té en compte una part
molt important del poble, i diu també que en el pressupost del 2018 que havien
demanat alguna obra “millora de la intersecció del passeig de l’estació” finalment
no s’ha acollit la proposta per l’equip del govern, i que no volen fer més concessions
de recolzament quan després es produeixen incompliments dels compromisos.
El Sr. Alcalde aclareix que en relació a l’obra “millora de la intersecció del passeig
de l’estació” el compromís del govern anava lligat a l’efectiva recaptació de més
diners dels GRT, la qual cosa no es sap encara segur.
Diu el Sr. Alcalde que s’han recollit la majoria de les partides demanades pel Grup
del PSC i del PDeCAT, i que no s’ha pogut recollir un augment de les subvencions a
entitats ni de les subvencions per escombraries a causa de una manca de majors
ingressos.
El Sr. Ferran Bladé diu que les Mocions s’han de complir i posa com exemple la
proposta del PDeCAT de canviar els gronxadors de la Plaça Sant Jordi, i la proposta
de dotar d’aparcament de minusvàlids en diferents zones del poble.
El Sr. Alcalde diu que ha quedat clara la voluntat de l’equip de govern d’incloure la
majoria de les propostes dels grups de l’oposició.
La Sra. Montse Pedret diu que són clares les propostes que ha anat fent el grup de
PDeCAT (Places minusvàlids, grontxadors,...) i que no s’han executat per l’equip de
govern. Diu que la voluntat del PDeCAt en els pressupostos del 2019 era que
representessin tot el poble, tots els grups polítics: “esperàvem que cedíssiu de lo
vostre per incorporar de lo nostre”.
El Sr. Jesús Álvarez diu que han estat moltes hores tenint en consideració les
propostes de l’oposició. Diu que hi ha propostes que no s’han previst perquè ja
estaven previstes. Diu que fins i tot en propostes que l’equip de govern no hi creia, i
que s’han incorporat igualment. I que d’altres propostes “millora de la vora del riu” si
fos per ells ja estarien executades, però ens hem trobat en dificultats per obtenir
permisos.

Diu també que l’equip de govern no ha pogut posar lo que ha volgut ja que es
presenten dificultats econòmiques a l’hora d’equilibrar el pressupost.
El Sr. Carlos Trinchan diu que nosaltres vam presentar per escrit les partides que
volíem que s’incorporessin. Diu que el motiu de presentar-les per escrit era per evitar
lo que havia passat l’any anterior en el Ple. I diu que la finalitat es acordar unes
millores que creiem que Móra la Nova pot absorbir.
Diu que a partir d’aquí, si l’equip de govern no pot incorporar totes les partides que
demana l’oposició, creu que no s’hauria de portar un pressupost tancat al Ple sinó
parlar-ho abans.
El Sr. Alcalde diu que en la Comissió Informativa no es va dir ni parlar res i que ara en
el moment del Ple es presenten les disconformitats: “això s’hauria pogut dir abans”.
El Sr. Jesús Álvarez diu que han hagut de passar el ribot al màxim.
El Sr. Ferran Bladé diu que el govern diu que no creu en el projecte de centre de dia.
El Sr. Jesús Álvarez diu que és una competència que li toca a la Generalitat.
El Sr. Ferran Bladé diu que pensa que no estan equivocats com manifesta l’equip de
govern, en relació a fer un projecte de centre de dia. Diu que enguany es
recaptarà 23.000 € més d’escombraries; i del conveni del camí dels Magrells es
preveuen al pressupost 260.000€ i en la previsió de liquidació se’n preveuen
300.000€.
Diu que si no fas inversió no es crea riquesa. Diu que l’Ajuntament s’ha d’avançar al
moment en que es retirin els diners dels GRT i ENRESA, fent inversions.
Diu que per exemple s’ha previst al pressupost el Lloguer de l’edifici de la
Cooperativa per import de 10.200 € quan ja hi ha espais.
Per contra diu que segons el seu parer no s’hauria hagut de reduir en partides com
l’edició del butlletí municipal.
Diu que quan al préstec previst d’inversions el seu grup no li veu problema. Diu que
en canvi quan ells estaven al govern el 2015 i en van concertar un llavors era un
problema.
També diu que quan al tema de la MADE l’Ajuntament de Móra la Nova ha perdut
el pes que tenia i ara l’han agafat altres poblacions.
El Sr. Jordi Lòpez diu que l’equip de govern ha demanat comprensió de l’oposició, i
diu que això s’havia de fer en un moment anterior, després de la Fira, no ara en el
moment de l’aprovació del Pressupost.

Diu que no es tracta d’acontentar a l’oposició sinó de parlar conjuntament. Diu que
l’equip de govern ha pecat de supèrbia i diu que li sembla que ara li tocarà
penitència.
VOTACIÓ I ACORD
A FAVOR: 5: 5 DEL GRUP DE ERC
EN CONTRA: 6: 4 DEL GRUP DE PDeCAT + 2 DEL GRUP DE PSC-PM

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ADHESIÓ AL
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES
D'INTERCANVI D'INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ
RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS.

CONVENI DE
TRIBUTÀRIA I LA
EN MATÈRIA
EN LA GESTIÓ

Vista la necessitat de l’Ajuntament de Móra la Nova de poder obtenir
informació tributària de Agència estatal d’Administració Tributària per tal de
poder gestionar diferents expdients de contractació, subvencions…
Vist el Conveni de col·laboració entre l'agència estatal d'administració
tributària i la federació espanyola de municipis i províncies en matèria
d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria
amb les entitats locals, que faculta als Ajuntaments per obtenir l’esmentada
informació
Es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Adherir-se al Conveni de col·laboració entre l'agència estatal
d'administració tributària i la federació espanyola de municipis i províncies en
matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió
recaptatòria amb les entitats locals.
SEGON.- DESIGNAR com interlocutors amb l’AEAT les següents persones:
Josep Maria Piñol Jurado: Secretari-Interventor
Remei Nogués Pena: Administrativa de gestió
INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde diu que es tracta de tenir una eina que permeti a l’Ajuntament,
previ consentiment de l’interessat, consultar sobre estar al corrent
d’obligacions tributàries d’empreses licitadores o de perceptors de
subvencions.

VOTACIÓ I ACORD:
PER UNANIMITAT S’APROVA la proposta d’acord transcrita, elevant-se a
definitiu l’acord que es recull.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixecà la sessió a les 20:15 hores, de la qual
cosa s’estén la present acta, que serà transcrita al Llibre de les Actes del Ple, i que
davant meu, el secretari-interventor, signa l’alcalde president de l’ajuntament, de la
qual cosa en DONO FE.

Vist i Plau
L'ALCALDE

