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Comptes de l'Ajuntament, estat del deute municipal 
Captació d'aigua del Mas de Moteller
Proposta d'inclusió de les serres de Pàndols i Cavalls al Parc Natural
Judicis: sala de vetlles i terrenys Aguilars
Parcs eòlics  - decret 16/2019
Inversions i obres anualitats 2021 i 2022

Renovació piscina
Plç. Mercat, C Botera i C Móres
Camins: Murtes
Centre de dia

Situació COVID i mesures de l'Ajuntament per afrontar la pandèmia
Festes Majors
Xarxa voluntariat
Mesures fiscals

Nou conveni consorci de residus

Informació municipal i dació de
comptes de l'Ajuntament

Ordre del dia



Estat del deute municipal
Factures de proveïdors registrades abans o durant l’exercici econòmic pendents de pagar

a 31/12

2016: 173.222,33 €

2017: 129.582,67 €

2018: 95.153,27 €

2019: 92.961,15 €

2020: 35.692,46 €

Estat de comptes de l'Ajuntament
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Estat del deute municipal
Préstecs

2016: 230.165,16 €

2017: 185.677,39 €

2018: 149.558,88 €

2019: 113.439,60 €

2020: 77.320,32 €

Estat de comptes de l'Ajuntament
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Estat del deute municipal
Préstecs - La previsió per als seguents exercicis és amortitzar-ho en los propers 3 anys i

deixar l'Ajuntament en deute 0

2021: 41.201,04 €      2022: 5.081,74 €         2023: 0 €

Estat de comptes de l'Ajuntament
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Romanent de tresoreria 

Romanent:

2016: 72.087,18 €

2017: 117.535,75 €

2018: 47.614,45 €

2019: -101.094,78 €

2020: 96.620,20 €

Estat de comptes de l'Ajuntament
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Romanent de tresoreria 

Estat de comptes de l'Ajuntament

El romanent de tresoreria és la suma dels drets pendents de cobrament (del mateix exercici i dels

anteriors) més els fons líquids de tresoreria, menys els crèdits pendents de pagament (del mateix exercici i

dels anteriors). Tot i la denominació de “romanent líquid de tresoreria”, aquesta magnitud no significa un

sobrant líquid de tresoreria. És senzillament el resultat líquid que s’obtindria en l’hipotètic supòsit que es

cobressin tots els drets reconeguts i es paguessin totes les obligacions reconegudes, tant d’operacions

pressupostàries com no pressupostàries, tenint en compte les desviacions de finançament afectat

positives acumulades (subvencions executades i no cobrades).



Saldos Bancaris:
2019: 32.966,32 €

2020: 70.598,78 €

Període mig de pagament:
2019: 37,65 dies

2020: 69,65 dies

2021: 32,5 dies

Estat de comptes de l'Ajuntament



Estat de comptes de l'Ajuntament

TOTAL
PRESSUPOST
D'INGRESSOS:
989.612,20 €



Estat de comptes de l'Ajuntament

TOTAL
PRESSUPOST
Despeses:
931.425,43 €



Captació d'aigua del Mas de Moteller

Promotors de l’obra (qui paga l’obra i de qui és esta obra): actualment del Ministerio de
transición ecológica. ACUAMED
l'Agència Catalna de l'Aigua va fer la redacció del Projecte
Inici de l’obra a l'any 2010
Suspensió de les obres --> durant anys queden les obres suspeses
Conflicte administratiu / jurídic - ACUAMED / ENDESA
Actuacions que ha fet l’Ajuntament: Acords del ple,  reunions amb el Subdelegat del
Gobern, amb l'ACA, peticions reiterades al Ministeri, es va portar al Congres dels
Diputats...

Comprovacions d’abastiment i funcionament correcte de l’obra - Novembre 2020
Tancament d’obra

Cronologia

Any 2020 el Govern Estatal es compromet amb l'Ajuntament a solucionar-ho



Captació d'aigua del Mas de Moteller

I ara què? propers passos  i previsió posada en funcionament

Captació d'aigua
del riu Ebre

Captació d'aigua
Mas de Moteller

dipòsits municipals

1 - Signatura conveni
ACUAMED sobre la captació

d’aigua - JUNY 2021
2 - Legalització de la línia

elèctrica - JUNY 2021
3 - Tramitació concessió

d’aigua en la CHE (18 MESOS)
 

1

3

2



Captació d'aigua del Mas de Moteller



Proposta d'inclusió de les serres de Pàndols i
Cavalls al Parc Natural

Què és i què comporta un parc natural?

La figura del parc natural és la formula més coneguda i implantada a l’hora de buscar la
preservació d’un espai natural, d’importància ecològica i paisatgística, on s’hi desenvolupen
activitats humanes. Un parc natural té com objectiu la preservació d’un espai natural i els seus valors
ecològics, paisatgístics i culturals, de forma que aquesta preservació sigui compatible amb les
activitats tradicionals que s’hi desenvolupen. A Catalunya la figura de parc natural s’estableix i regula
a través de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals. En aquesta llei, en el seu article 25,
textualment s’apunta:

«1. Són parcs naturals els espais naturals que presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals
es fa amb l'objectiu d'aconseguir-ne la conservació d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat
de llurs recursos i l'activitat de llurs habitants».



Proposta d'inclusió de les serres de Pàndols i
Cavalls al Parc Natural

Proposta del terme del Pinell vol incloure les
Serres de Pàndols i Cavalls dintre del Parc
Natural dels Ports Pàndols i Cavalls

Estat de la proposta
Al mes de desembre es va aprovar per Ple la voluntat de
treballar en esta proposta, juntament amb altres
municipis
Es va fer una roda de premsa a Miravet 
L'assistència tècnica per poder desenvolupar la proposta
l'ha prestat el GEPEC-EdC
8 empreses del Pinell han donat suport a la proposta
Actualment s'ha comunicat a tots els propietaris i s'ha
posat a disposició l'Ajuntament per solventar dubtes



Proposta d'inclusió de les serres de Pàndols i
Cavalls al Parc Natural

Una volta s'hagi constituit el nou Govern
de la Generalitat, els municipis promotors
de l'ampliació: 

Corbera d'Ebre, Miravet, Benissanet,
Móra d'Ebre, Ascó i Pinell de Brai, el
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, El
Consell Comarcal de la Terra Alta, les
Entitats Socioeconòmiques del Territori i
les empreses demanarem formalment a
la Generalitat esta ampliació.



Proposta d'inclusió de les serres de Pàndols i
Cavalls al Parc Natural

Relació de les infraestructures que, a data
d’avui, ha creat i manté el Parc Natural dels
Ports:



Proposta d'inclusió de les serres de Pàndols i
Cavalls al Parc Natural

Exemple de Prat de Compte, inversions al municipi

Centre de visitants és una infraestructura important i de
referència a la comarca de la Terra Alta creada l’any 2011. La seva
construcció comportà una important inversió econòmica de
869.725 € i actualment, a banda de ser un punt de dinamització
del poble, a partir de l’ús que en fan els visitants del parc, esdevé
un motor econòmic important generant 2 llocs i mig de treball,
nombre important per un poble de tan sols 179 habitants (dades
del 2018). 

La inversió anual en aquest centre de visitant, per tal de cobrir els
serveis d’informació i les activitats d’educació ambiental que s’hi
porten a terme, és de 64.572,86 €, import que assumeix el parc
natural.

Centre de visitants
869.725 €  

 2 llocs i mig de treball

 Inversió anual
64.572,86 €



Judici sala de vetlles

SALA DE VETLLES - VA TENIR LLOC EL DILLUNS 29 DE MARÇ
ADVOCATS DE L'AJUNTAMENT - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

A L'ESPERA DE QUE ES DICTO SENTÈNCIA

S’atorga llicència per a la construcció d’una sala de vetlles, d’acord amb informe del tècnic, que
assimila l’ús de la sala de vetlles a un ús a un ús comercial
Les normes subsidiàries del Pinell no preveuen l’ús funerari. 
La demandant, presenta el contenciós al·legant que una sala de vetlles no es pot construir en ús
comercial.



Empreses demanen permisos per fer explotació minera (ho demanen abans del 2010 i
l’Ajuntament no ho resol)
Al 2011 es contesta que s'està demanant un permís a terrenys públics i que no es pot concedir
estos permisos 
S’inicien els contenciosos administratius per l’abocador de residus i a l’any 2019 s’inicia un judici
civil per la propietat d’estos terrenys
El Departament d’Agricultura i l’Ajuntament van defensar els béns públics 

Judici terrenys Aguilars

TERRENYS AGUILARS - VA TENIR LLOC EL DILLUNS 29  DE MARÇ
ADVOCATS DE L'AJUNTAMENT - MILÀ ADVOCATS

La sentència ha estat favorable a l’Ajuntament 



La tramitació dels projectes d'energies renovables serà molt més
ràpida
Es constitueix la Ponència d'Energies Renovables que fa les
primeres valoracions sobre l'emplaçament dels projectes
No preveu compensacions econòmiques per als Ajuntaments
I deixa als Ajuntaments sense autonomia per decidir sobre la
impantació 

Al desembre de l'any 2019 la Generalitat de Catalunya aprova un nou
Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

Esta normativa anul·la la anterior,  quines són les principals
diferències:

Parcs eòlics - decret 16/2019



Al Pinell de Brai, des de que hi ha la nova tramitació, s'han presentat dos projectes eòlics: Murtes i
Empedrats

Parcs eòlics - decret 16/2019

La Ponència d'Energies Renovables acorda
l'emplaçament dels Empedrats com a viable

La Ponència d'Energies Renovables acorda
l'emplaçament de les Murtes com a no viable

Des de l'Ajuntament del Pinell es
van fer dos informes per a que la
Ponència d'Energies Renovables
els tingués en consideració

Des de l'Ajuntament del Pinell es va requerir a la Generalitat
informació sobre la tramitació del projecte Empedrats, el que va
acordar l'emplaçament viable.
LA GENERALITAT NO HA CONTESTAT CAP DE LES INSTÀNCIES DE
L'AJUNTAMENT

La informació que té actualment l'Ajuntament és la que està publicada
a la seva web



Comunitats energètiques i autoconsum compartit

Transició energètica: el model de l'Ajuntament 

L'ajuntament ha encarregat a una consultora la creació d'una comunitat energètica
local. Això significa poder tenir una xarxa de generació d'energia pública mitjançant
plaques solars per a que els veïns i les veïnes s'hi puguin connectar.

També participem en un projecte de la Cambra de Comerç de Reus, conjuntament
amb 26 municipis de la província de Tarragona, amb el qual optarem al finançament
dels fons europeus per poder tindre aquesta xarxa de generació d'energia pública.



Piscina municipal i solarium 

Inversions i obres anualitats 2021 i 2022

Arranjament de les piscines municipals
(actualment s'està fent esta obra)

140.548,74 €



Pla PUOSC de la Generalitat de Catalunya: renovació de carrers i serveis 
Projectes aprovats:

Inversions i obres anualitats 2021 i 2022

CARRER BOTERA  47.985,35 €
PLAÇA DEL MERCAT 51.101,63 €
CARRER MÓRES 75.850,19 €

Projectes desestimats:

CENTRE DE DIA 29.762 €
COBERTA PISTA POLIESPORTIVA  155.000 €



anar a comprar
anar a la farmàcia
ajudar en alguna gestió
resoldre algun dubte o qüestió sobre la situació actual

Son dies difícils, i als nostres pobles hi ha gent gran, persones i famílies que potser necessiten un cop
de mà. Coses tan senzilles com:
 

Situació COVID i mesures de l'Ajuntament per
afrontar la pandèmia



Es retornarà o compensarà la taxa de terrasses
Es retornarà o compensarà la taxa d’escombraries

SUSPENSIÓ I AJORNAMENT  DEL PAGAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS COM A MESURA
D’AJUT URGENT A L’ECONOMIA LOCAL DAVANT L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19

TERRASSES BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS: 

LLAR D’INFANTS: 
No es van cobrar les tarifes per assistència a la Llar d’Infants Municipal els dies que no es va obrir
per l’estat d’alarma

Fraccionaments, ajornaments i pagaments personalitzats de la resta de tributs

Situació COVID i mesures de l'Ajuntament per
afrontar la pandèmia



Situació COVID: Festes Majors



El Consorci de residus Terra Alta, Ribera d'Ebre i Priorat ja ha
comunicat a l'ajuntament l'adjudicació d'un nou conveni de
gestió de residus.

El nou conveni suposarà canvis en l'estació de transferència del
Pinell de Brai, ja que este no es podrà gestionar per part de
l'Ajuntament i el consorci habilitarà deixalleries mòbils per fer la
recollida de voluminosos i altres residus.

Quan el nou conveni estigueu funcionament. es farà una xerrada
informativa a tots els veïns i veïnes.

Nou conveni consorci de residus



GRÀCIES


