AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

INFORME D’INTERVENCIÓ
Adoració Fornòs Clúa, tècnica d’administració general del grup A, que per estar vacants les
places de secretaria i d’intervenció realitza accidentalment aquestes funcions nos sols a
l’Ajuntament, si no al Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa i a la Societat Móra
d’Ebre Bus SL, (Resolució DGAL de 26/02/2013), INFORMO:
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde - President de la corporació
1.2. Caràcter: Preceptiu
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral

2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012,
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament d’informació indicant que
abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de
trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.

3. FONAMENTS DE DRET




Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre
Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
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 de les operacions comercials.

4. INFORME
L’article 16 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre HAP
2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització del
trimestre caldrà trametre informació relativa:
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva
execució fins a la finalització de l’exercici,
1

Plaça de Baix, 1

43740 Móra d’Ebre
Tel. 977 40 00 12
Fax 977 40 09 55
e-mail aj.moradebre@altanet.org
http://www.moradebre.altanet.org

Cif núm. P 4309400 B

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

-

a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a
pressupost,
a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses
pendents de pagar,
a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex
d’inversions i el seu finançament,
a l’actualització del pla de tresoreria,
a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i
despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute
a informació relativa a la plantilla de personal.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:
4.1. Personal
a) A data 30/06/2017, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 82
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
Sector
Número d’efectius
Administració general i resta de sectors
79
Policia local
2
Educatiu no universitari (personal que
1
presta servei en centres de la docència no
universitària)
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2017 és de
1.007.500,78 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.
b) A data 31/05/2017, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té
una plantilla de personal de 15 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
Sector
Número d’efectius
Administració general i resta de sectors
2
Educatiu no universitari (personal que presta
13
servei en contres de la docència no
universitària)
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/05/2017 és de
77.987,22 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.
c) A data 30/06/2017, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 6 persones els quals
es troben dividits en els següents sectors:
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Sector
Administració general i resta de sectors

Número d’efectius
6

L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2017 és de
46.830,06 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.

4.2. Indicadors pressupostaris
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al
segon trimestre de 2017 és del 28,09%. El grau d’execució del pressupost de despeses al segon
trimestre de 2017 és del 37,39%.
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra
d’Ebre d’ingressos, en termes acumulats, al segon trimestre de 2017 és del 36,39%. El grau
d’execució del pressupost de despeses al segon trimestre de 2017 és del 35,23%.
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de
cobrament en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament, de 429.971,74 €. Per
exercici tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de
395.547,91 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període
ascendeix a 582.685,01 €.
En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de
cobrament en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament de 0,00€. Per exercicis
tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 38.276,73€.
Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 138,63 €.
L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el
segon trimestre de l’exercici 2017.
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals
ajustat a la fi del segon trimestre del 2017 és de -240.241,51 €.
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals
ajustat a la fi del segon trimestre del 2017 és de 54.637,84 €.

4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs
els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut els següents drets i obligacions,
fins a la data de finalització del segon trimestre de 2017:
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Projecte
despesa

de RD

Compra
béns
immobles (Illa
de Saurí A)
Compra
béns
immobles (Illa
de Saurí D)
Passera barranc
de faneca
Remodelació
passeig del pont
Museu
Julio
Antonio
Rehabilitació Illa
Saurí
Talussos castell
fase 2
Compra
de
barques

Desviació RD ADO
en relació a
l’annex
d’inversions
0€

0€

Desviació
ADO
en
relació
a
l’annex
d’inversions
0,00 €
17.200,00 €

0,00 €

0€

0,00 €

8.600,00 €

0,00 €

10.885,93 €

5.556,48 €

103.067,47 €

170.289,07 € 117.714,03€

140.524,54 €

87.949,50 €
0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

11.931,95 €

-1.931,95 €

0,00 €

345.338,21 €

0,00 €

345.338,21 €

0,00 €

50.000 €

0,00 €

50.000,00 €

Les desviacions que hi ha hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions
venen justificades pels següents motius:
-

-

-

Compra béns immobles (Illa de Saurí): Es preveu pagar la quota als dos últims trimestres
de l’exercici.
Pel que respecta a l’obra Passera barranc de faneca s’ha aprovat definitivament el
projecte executiu de les obres i es preveu que s’iniciïn durant l’exercici 2018.
En relació a la inversió de “Remodelació del passeig del Pont” s’han iniciat les obres en
data 16 de març de 2017 i al final del segon exercici, aquestes s’estaven realitzant.
Pel que fa a l’actuació de “Rehabilitació de l’illa de Saurí” s’ha dut a terme durant el
primer trimestre d’enguany el projecte Mitigació (amb reducció de gasos) i adaptació (per
evitar inundacions) al canvi climàtic del bosc de Ribera a Móra d’Ebre, a l’Illa de Saurí, per
a la implantació del bosc de ribera en aquesta zona, a través d’un Conveni signat entre la
Fundació Astres Terres de l’Ebre i aquest Ajuntament.
Obra de protecció i estabilització dels talussos del penya-segat del castell, 2a fase: el
projecte executiu ha estat aprovat definitivament i s’ha aprovat l’encàrrec de gestió a
l’Incasòl de l’execució d’aquestes obres, que actualment s’està tramitant la seva
adjudicació.
En relació a la inversió de l’adquisició de les barques, s’està tramitant l’expedient de
contractació per a la seva adquisició durant aquest exercici.
4

Plaça de Baix, 1

43740 Móra d’Ebre
Tel. 977 40 00 12
Fax 977 40 09 55
e-mail aj.moradebre@altanet.org
http://www.moradebre.altanet.org

Cif núm. P 4309400 B

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

4.3. Morositat
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament
durant el segon trimestre natural de l’exercici 2017, sense haver sobrepassat el termini legal
de 30 dies des de la seva data d’expedició, són les següents per cada entitat:
ENTITAT
Ajuntament
Escola de Música
Móra d’Ebre Bus, SL

NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
231
241.627,97 €
22
1.839,82 €
22
6.348,87 €

En segon lloc, pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini
de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu
pagament durant el segon trimestre natural de l’exercici 2017, són les següents per cada
entitat:
ENTITAT
Ajuntament
Escola de Música
Móra d’Ebre Bus, SL

NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
182
185.410,39 €
5
1.786,97 €
0
0,00 €

En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini
de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament
a la data de tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2017, són les següents per
cada entitat:
ENTITAT
Ajuntament
Escola de Música
Móra d’Ebre Bus, SL

NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
244
362.274,15 €
7
568,58, €
2
2.836,91 €

Per últim, en relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini
de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament
a la data de tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2017, són les següents per
cada entitat:
ENTITAT
Ajuntament
Escola de Música
Móra d’Ebre Bus, SL

NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
374
343.004,45 €
0
0,00 €
3
1.353,36 €
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Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres
mesos sense reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui
aquesta funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art.
10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las
Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control
interno.”
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat, en data 30 de juny de 2017 hi ha la següent
factura o document justificatiu que ha excedit el termini de tres mesos des de la seva anotació
al registre de factures de l’entitat local sense que s’hagi produït el reconeixement de
l’obligació:
Núm.
Núm.
Data
Tercer
Registre Factura registre
427
14011
03/03/2017 IDEAL
MANTENIMIENTO
SL

Descripció

Import

Pack
646,33
ambientadors
646,33

4.4. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu:
4.4.1. Durant el segon trimestre de 2017, el càlcul de la capacitat de finançament és de
156.082,97€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment
de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost és estable.
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 5.027.885,98 €, que inclou el deute viu a
llarg i a curt termini de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Societat Mora d’Ebre Bus SL.

4.5. Societat mercantil
En quant a la morositat, destacar que la societat Mora d’Ebre Bus, SL compleix amb el termini
legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor.
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Al finalitzar el segon trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 139.075,37
euros.
Cal destacar, que aquesta societat no s’abasteix amb ingressos de mercat atès que obté
majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat normal facturats
principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden considerar ventes en
comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al menys, el 50% dels costos de
producció.
5. CONCLUSIONS
L’ajuntament compleix en termes acumulats al segon trimestre amb l’objectiu d’estabilitat.
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament
està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu
del deute per a les entitats locals.
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en
el quart trimestre.
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor, atès
l’existència de les següents obligacions reconegudes pendents de pagament que ha excedit el
termini legal de 30 dies al segon trimestre de 2017:

ENTITAT
Ajuntament
Escola de Música
Móra d’Ebre Bus, SL

NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
374
343.004,45 €
0
0,00 €
3
1.353,36 €

Informar que les dades corresponents a l’Escola Municipal de Música i Dansa incloses en
aquest informe, corresponen a les dades fins a 31/05/2017. Per tant, les dades del mes de juny
estaran incloses a l’execució trimestral del tercer trimestre, atès que són dades acumulades.
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del segon trimestre de
2017, a banda de la informació amunt indicada, s’han emplenat una sèrie de formularis
relatius al resum de l’estat d’execució del pressupost, el deute viu i previsió de venciment del
deute, el perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys, fluxos interns, operacions
atípiques, moviments del compte 413, interessos i rendiments meritats, detall de les despeses
finançades amb fons de la Unió Europea o d’altres administracions públiques, etc, tots els
quals es troben a l’expedient.
Aquest informe s’emet tenint en compte que les funcions reservades d’intervenció i secretaria
corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament legal
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preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i
de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.
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