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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
21 / 2015 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC 
QUERALT MORESO, DOLORS 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Han excusat la seva assistència: 
BEL GUERRERO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
 

 
 
Tortosa, essent les vuit hores i quinze minuts del 
dia vint-i-nou d’octubre de dos mil quinze, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en 
primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es 
relacionen, a l’objecte de realitzar sessió 
extraordinària sota el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
PUNT ÚNIC – Dictamen de proposta d’acord de sol·licitud de fraccionament del reintegrament del saldo 
deutor derivat de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’exercici 2013. 
 

*-*-* 
 

 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
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SERVEIS CENTRALS 
 
 
PUNT ÚNIC - DE DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DEL 
REINTEGRAMENT DEL SALDO DEUTOR DERIVAT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ EN 
TRIBUTS DE L’ESTAT DE L’EXERCICI 2013. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ L'article 72 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2015 va regular el reintegrament del saldo deutor a favor de la Hisenda de l’Estat derivat de la 
liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’exercici 2013, quantificat en 
433.554'03 €. 
 
D'altra banda, la disposició addicional desena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, 
estableix modificacions en el procediment de reintegrament abans esmentat. La modificació més 
rellevant és el fraccionament d'aquest reintegrament en 10 anys. Les condiciones per ampliar el 
termini són: 
 
· La sol·licitud haurà de ser aprovada pel Ple de la corporació local, i remesa abans de l'1 de 

novembre de 2015 per l’interventor al MINHAP per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica. 
 
· L’aplicació efectiva del fraccionament s’iniciarà en la bestreta de gener de 2016. 
 
· L'ampliació sol·licitada es concedirà a les entitats que: hagin presentat la liquidació dels 

pressupostos de la totalitat de les entitats integrants de la corporació local, prevegin complir a 31 
de desembre de 2015 amb l’objectiu d'estabilitat pressupostaria, amb el límit de deute públic 
(110 %) i que el període mitjà de pagament a proveïdors no superi en mes de 30 dies el termini 
màxim establert en la normativa de morositat (d'acord amb el període mitja de pagament a 
proveïdors que es publiqui en octubre de 2015). 

 
Atès que el fraccionament del reintegrament del saldo deutor a favor de la Hisenda de l’Estat derivat 
de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’exercici 2013 implica evidents 
beneficis per a la Tresoreria municipal i una possibilitat per millorar el termini de pagament a 
proveïdors. 
 
Atès el dictamen favorable emes per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió de data 20 
d'octubre de 2015. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el fraccionament del reintegrament 
del saldo deutor a favor de la Hisenda de l’Estat derivat de la liquidació definitiva de la participació en 
tributs de l’Estat de l’exercici 2013, en el termes previstos en la disposició addicional desena del Reial 
decret llei 17/2014, de 26 de desembre. 
 
Segon. Remetre aquesta sol·licitud al Ministeri pel procediment establert en el paràgraf segon de 
l’esmentada disposició addicional desena. “ 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Suposo que és un tema 
conegut. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar, d’acord amb la normativa vigent, abans del 31 
d’octubre, per això el fem ara. I, en tot cas, de la liquidació 2013 a l’Ajuntament de Tortosa, com a la 
majoria d’ajuntaments, ha tingut un resultat negatiu, es a dir, vam haver més entregues a compte que 
el que ens corresponia d’acord amb la recaptació dels tributs que s’han produït al conjunt de l’Estat a 
l’any 2013. 
 
Davant d’això hi ha havia dos possibilitats, la que els ajuntaments que complim els paràmetres 
d’endeutament, d’estalvi net i de, a la vegada, període mig de pagament, podíem demanar una 
sol·licitud –que és el que estem fent ara– per a que es procedeixi a la devolució durant els propers 10 
anys. Aquells que no complien se’ls hi descompta un 25% trimestral, a partir del trimestre que ve. 
 
En tot cas, en el nostre cas enteníem que això és més favorable, sabem que tampoc no ho acabarem 
pagant en 10 anys perquè la normativa estableix que en cas de liquidacions positives, com 
previsiblement s’haurien de produir a l’any 2014 i, en tot cas, segur a l’any 2015 –que són les que es 
produiran al 16 i al 17 respectivament–, es procedirà a detraure la liquidació positiva del deute. Però 
en tot cas, seguint també el consell dels mateixos tècnics municipals, presentem aquesta sol·licitud. 
 
Suposo que no hi ha cap intervenció, entenc que es pot donar per aprovat amb el vot de tots els 
regidors i regidores presents i, per tant, agrair-los a tots vostès la seva presència matutina en aquest 
Ple i, a la vegada, breu. Gràcies. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vuit hores i dinou 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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