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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      1 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   27 de Febrer de 2014 
Horari:   20:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sr. Conxita Mosegui Abella, Tinent Alcalde 
Sr. Julio Roca Font, Tinent Alcalde 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Regidora 
Sra. Montserrat Torres Prades, Tinent Alcalde 
Sr. Josep Subirachs Pedret, Regidor 
Sr. Josep Sole Arnal, Regidor 
Sra. Concepcion Blasi Vila, Regidora 
Sr. Jose M. Dominguez Lozano, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sr. Josep A. Moreno Vidal, Regidor 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte de la resolucions alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió 
3.- Aprovació del Padró d'Habitants a 01/01/2014 
4.- Aprovació de formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local, contra la Llei 27/2013, de 
RSAL 
5.- Expedient de desplegament d'una infrastructura d'accés basada en fibra òptica  a Móra d'Ebre 
6.- Aprovació incial dels plans específics d'emergència d'actes de festa major i el pla d'autoprotecció del 
castell de focs 
7.- Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Móra d'Ebre 
8.- Incoació expedient de resolució del projecte del Barranc de les Moreres 
9.- Aprovació provisional MP de les NNSSP Sectors 4 i 5 i P6 
10.- Aprovació provisional de la MP de les NNSSP en l'àmbit del C. Gardència 
11.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal 
12.- Aprovació inicial de les bases d'execució del pressupost 
13.- Donar compte de l''informe de la morositat 4t trimestre de 2013 
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14.- Donar compte dels informes d'execució del pressupost, 3r i 4t trimestre de 2013 
15.- Donar compte de l'informe anual de seguiment del pla d'ajust 
16.- Moció Unió de Pagesos de suport als pagesos i propierais afectats pels robatoris 
17.- Informació alcaldia 
18.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
L’Alcalde pren la paraula i diu que retira el punt 7 de l’ordre del dia, ja que cal incorporar/ajustar les 
previsions del Pla Acústic al POUM que s’està redactant. 
 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès el que disposa l'article 91 del Reglament d’Organització i Funcionament, aprovat pel R.D. 2568/86, 
de 28 de novembre.  
 
La secretària-interventora procedeix a donar lectura de l'acta núm. 7/2013, corresponent a la sessió 
celebrada el passat dia 19 de desembre de 2013, la qual és APROVADA PER UNANIMITAT dels 
membres assistents a la sessió.  
                                                             ----------------  
 
2.- Donar compte de la resolucions alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió plenària:  
 
numero data decret resum 
20140006 13/02/14 Incoaciò expedient modificació ordenança 
20140005 30/01/14 Incoació expedient donació solar carrer Calvari 
20140004 28/01/14 Exp. baixa d'ofici padró habitants 
20140003 15/01/14 Bestreta treballador municipal 
20140002 08/01/14 Incoació expedient revisió padró habitats a 1/1/2104 
20140001 08/01/14 Contractació temporal personal neteja edificis substitución baixa IT 
20130093 31/12/14 Aprovació exp. 01/2013 modificació credit escola música 
20130092 31/12/13 Retirada vehicles abandonats via pública 
20130091 31/12/13 Incoació exp. 01/2013 modificació credit escola música 
20130090 31/12/13 Aprovació ADO 
20130089 31/12/13 Prorroga contracte temporal vigilant 
20130088 23/12/13 Pagament nòmina mes desembre personal contractes temporals 
20130087 19/12/13 Contractació temporal electricista substitució baixa IT 
20130086 16/12/13 Convocatòria ple 
20130085 16/12/13 Convocatòria mesa contractació obertura sobre núm. 2 concurs solar c. Lluís 

Companys, núm. 8 
20130084 13/12/13 Convocatòria mesa contractació obertura sobre núm. 1 concurs solar c. Lluís 

Companys, núm. 8 
20130083 11/12/13 Convocatòria CI 
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 El sr. Moreno demana informació de l’estat de l’expedient de solar de LLuis Companys, i l’Alcalde li 
respon que ja està finalitzat, es adir escripturat i ingressats a la Caixa de la Corporació els diners.                         

---------------- 
 
3.- Aprovació del Padró d'Habitants a 01/01/2014 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal 
d’habitants referida a l’1 de gener de 2014, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant 
l’exercici 2013. 
 
Per confeccionar aquest resum numèric s’han tingut en compte les variacions produïdes al Padró 
d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística  al fitxers d’intercanvi mensual, així com els 
resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de  
gener del 2014. 
 
Atès el que estableixen els 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. 
 
Atès el que disposa la 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. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 24 de febrer de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
PRIMER: Aprovar el resum numèric  corresponent  a la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de 
gener de 2014. així com el conjunt de la gestió realitzada, d’acord  amb les següents variacions: 
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 01/01/2014 
 
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
CONCEPTES                                                 HOMES                     DONES            TOTAL 
 
Població de dret a 1 de gener de 2013     2779       2873 5652 
Altes de l’1 de gener de 2013 a l’1 de gener de 2014   327 
Baixes de l’1 de gener de 2013 a l’1 de gener de 2014   352 
____________________________________________________________________________________ 
Població de dret a 1 de gener de 2014   5627 
        
CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS   
CONCEPTES                                     ALTES                BAIXES 
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Naixements                                                                                                         59                                       -                                                                                                                             
Defuncions                                  -                      57 
Canvis de residència d’un altre municipi (Altes)                                               227                          177 
Canvis de residència de l’estranger (Altes)                                                        18                22 
Omissions                                    23                   - 
Baixes d’ofici                                                                                                         -                                      91 
Baixes per caducitat                                                                                             -                                        4 
Baixes per duplicat                  1  
____________________________________________________________________________________ 
TOTAL                                                                                                             327 352                               
 
BAIXES DE RESIDENTS  DEL MUNICIPI. Resum per sexe i causa de la baixa 
 
CONCEPTE DE LA BAIXA HOMES DONES TOTAL 

  
Defuncions 23 34 57 
Canvis de residència a un altre municipi i 83 94 177 
Canvis de residència a l’estranger 14   8 22 
Baixes d’ofici 51 40 91 
Baixes per caducitat   3   1 4 
Baixes per duplicat   1  1 
TOTAL 175 177 352 
 
ALTES DE RESIDENTS  DEL MUNICIPI. Resum per sexe i causa de l’alta 
 
CONCEPTE D’ALTA HOMES DONES TOTAL 

 
naixements  34   25  59 
Canvis de residència d’un altre municipi (Altes 110 117 227 
Canvis de residència de l’estranger (Altes)   11      7  18 
Omissions   17     6  23 
TOTAL 172 155 327 
 
ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI 
                         

CONCEPTE HOMES DONES TOTAL 
 

Canvis de domicili (entre seccions del municipi)   325 
Renovacions   59 
 
SEGON: Trametre a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística el resultat numèric de la 
revisió anual esmentada, d’acord amb la normativa establerta i als efectes corresponents. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNANIMITAT dels dotze membres presents 
dels tretze que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
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4.- Aprovació de formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local, contra 
la Llei 27/2013, de RSAL 
 

Intervé el Sr. Alcalde  i explica que aquesta proposta es presenta des de l’alcaldia  
seguint les recomanacions que s’han rebut  a la majoria d’ajuntaments  per part de les 
associacions municipalistes,   tant de la Federació de Municipis de Catalunya com de 
l’associació de Municipis de Catalunya i tracta d’evidenciar la situació en què pot deixar 
la Llei ARSAL molts ajuntaments pel que fa a les  competències municipals depenent dels 
nivells d’endeutament i de l’acompliment de plans de viabilitat econòmica que tingui 
cadascun d’aquests ajuntaments,  

 
 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.  
Aquesta reforma local vulnera clarament l’autonomia local i les competències exclusives en 
matèria de règim local i d’organització territorial de la Generalitat reconegudes en l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (art. 151 i 160 EAC). 
 
La LRSAL no respecta els principis que informen la Carta Europea d’Autonomia Local ni tampoc 
l’autonomia local constitucionalment garantida (art. 140 CE), eliminant el principi de subsidiarietat 
i de màxima proximitat i imposant mecanismes de control que porten a una dependència 
jeràrquica. 
 
Són tres els blocs de continguts de la Llei 27/2013 que lesionen la garantia constitucional de 
l'autonomia local:  

• El desempoderament competencial dels municipis amb vulneració de la garantia 
constitucional de l'autonomia local reconeguda en els articles 137 i 140 de la Constitució. 

• La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d'oportunitat amb 
vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia local. 

• Vulneració del principi democràtic en l'àmbit local. 
 
Així mateix, aquesta Llei és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i per al bon 
funcionament de l’administració local, ja que: 

• posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i, concretament, el sistema 
de serveis socials de proximitat, allunyant-los de la ciutadania.  

• no aporta millores a l’administració local sinó que la castiga, quan la seva gestió s’ha 
demostrat molt més eficaç que la de l’administració de l’Estat, essent aquesta la més 
endeutada respecte el global i respecte la despesa pública que realitza. 

 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals 
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de finals del S.XX, forjant un model de convivència, benestar, cohesió social, participació 
democràtica i qualitat de vida.  
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 
serveis locals bàsics perquè ara amb aquesta Llei es torni a un model de fa quaranta anys enrere 
amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de 
proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de 
proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i 
convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 
 
Fonaments de dret 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan 
les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l’autonomia local 
és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del 
número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar 
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 24 de febrer de 
2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
 PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra 
els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 
2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
 
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3 
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació 
necessària. 
 
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits 
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora 
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Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per 
tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Móra d’Ebre de forma solidària i indistinta 
interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència 
ferma i la seva execució. 
 
Intervé el Sr. Moreno per preguntar si aquesta llei afecta els municipis de menys de 20.000 
habitants  per  treure competències als ajuntaments.  

 
El Sr. Alcalde li respon que aquells serveis que puguin oferir una  estabilitat econòmica 
demostrable d’autosuficiència  econòmica es podran continuar mantenint però s’han de 
complir uns requisits  molt concrets, no estar endeutats,  no estar sotmesos a un pla de 
viabilitat,  tenir un pressupost equilibrat des del punt de vista de sostenibilitat financera...  
tots aquests requisits permetrien tirar endavant alguns serveis  si són autofinançables,  en 
cas que no fos així  alguns d’aquest serveis passarien a les Diputacions Provincials. de prestar 
alguns serveis que no serien assumits per cap altra entitat superior. 

   
En el cas concret de Catalunya poden  passar a mancomunitats, consorcis o  consell comarcals  
i la tercera via, que és la més dura de totes, és  que alguns municipis es podrien veure en 
l’obligació de deixar de prestar alguns serveis tot i que no serien assumits per cap altra 
entitat superior. 

 
El plenari de la Corporació, per MAJORIA de dotze vots a favor dels representants dels grups municipals 
de CIU, PSC i d’ERC i l’abstenció del representant del grup municipal del PP, dels tretze membres que 
l’integren, 
                                                            ----------------  
 
5.- Expedient de desplegament d'una infrastructura d'accés basada en fibra òptica  
a Móra d'Ebre 
 
Presentat el Projecte de desplegament d’una infraestructura d’accés basada en fibra òptica, núm. RE 
565/2014 per l’empresa Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL, habilitada com a operadora de 
telecomunicacions per l’explotació de xarxes o la prestació de serveis de comunicacions electròniques 
 
Com sigui que l’ajuntament de Móra d’Ebre vol promoure i avançar-se en el desplegament 
d’infraestructures de telecomunicacions i en concret de la fibra òptica al municipi ja que aquestes 
infraestructures contribueixen a la reactivació econòmica, alhora que permeten cohesionar els serveis 
públics i multiplicar-ne la seva eficiència, ha valorat el projecte presentat  per l’empresa Xarxes de l’Ebre 
Internet i Comunicacions, SL (en endavant XEIC), habilitada com a operadora de telecomunicacions per a 
l’explotació de xarxes o la prestació de serveis de comunicacions electròniques, com un projecte d’interès 
pel desenvolupament del municipi.. 
 
Vista la sol.licitud presentada per la mercantil XEIC, SL per l’autorització i aprofitament d’un bé de domini 
públic (espai al terrat de l’edifici de la Llanterna Teatre Municipal), així com el conveni de col.laboració 
entre la mercantil XEIC, SL i l’Ajuntament de Móra d’Ebre  
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L’esmentat ús està sotmès a una llicència d’ocupació temporal, a precari, donat que no implica la 
modificació i transformació del domini públic, de manera que resulta d’aplicació el procediment establert 
als articles 57 i 60 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
El peticionari ha presentat, juntament amb la seva sol·licitud, el projecte de desplegament de la fibra 
òptica i el conveni de col·laboració explicatiu de la utilització dels béns i dels seus fins, tal com exigeix el 
Reglament de patrimoni dels ens locals, així com la redacció del projecte. 
 
Examinada la documentació aportada i atenent a les característiques especials del terreny es considera 
adient l’atorgament directe d’acord amb allò previst a l’art. 137, 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre de 
Patrimoni de les Administracions Públiques, quan l’immoble resulti necessari per donar compliment a una 
funció de servei públic o a la realització d’un fi d’interès general 
 
La durada sol·licitada de la concessió és de deu d’anys i, per tant, superior als quatre anys, la qual cosa 
determina que la competència per al seu atorgament correspon al Ple municipal, d’acord amb els criteris 
indicats a l’article 52.2.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 24 de febrer de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
PRIMER.- Declarar d’interès per al municipi el projecte presentat per Xarxes de l’Ebre Internet i 
Comunicacions, SL  pel desplegament d’una infraestructura d’accés basada en fibra òptica, anomenat 
“projecte executiu per la construcció d’una xarxa de fibra òptica fins a la llar al municipi de Móra d’Ebre”. 
 
SEGON.- APROVAR l’acord  de col·laboració entre l’ajuntament de Móra d’Ebre i XEIC, que permetrà  
dur  a terme l’esmentat projecte. 
 
TERCER.- ATORGAR llicència d’ocupació temporal i a precari  per ocupar el bé de domini 
públic,anomenat terrat de l’edifici de la Llanterna Teatre Municipal situat al c. Miquel Rojals, núm. 1 per a 
dedicar-lo a l’ús privatiu d’instal·lació dels elements necessaris , com són els emissors i receptors de 
radiofreqüència i la col·locació d’antenes de recepció de senyals necessaris per al desplegament del 
projecte: “projecte executiu per la construcció d’una xarxa de fibra òptica fins a la llar al municipi e Móra 
d’Ebre”. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de la documentació escaient. 
 

Intervé el Sr. Alcalde i explica que XEIC són les sigles de l’empresa Xarxes de l’Ebre 
Internet i Comunicacions S.L.. Ffa temps que s’hi està treballant i, finalment, s’ha pogut 
trobar la manera de fer el desplegament d’una xarxa de fibra òptica per tot el municipi 
de Móra d’Ebre  el que permetrà d’alguna manera portar a la llar de cadascun dels veïns  
tota una serie de serveis amb Internet, Televisió,  Telefonia  mòbil,  telefonia fixa,  és a 
dir, tot allò que pot passar per la fibra òptica i en aquest conveni,  l’ajuntament de Móra 
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d’Ebre el que fa, per una banda, és declarar l’interès del servei i, per altra banda, 
atorgar a precari  una llicència d’ocupació d’una part  del sostre del teatre  que ha de 
servir per instal·lar la xarxa de connexió de fibra òptica  i també  per instal·lar les 
emissores de wifi i wimax, per tal de cobrir indrets molt concrets de la població on la 
xarxa no hi pugui arribar, concretament,  per una banda el Polígon Industrial la 
Verdeguera, ja que de moment, per qüestions burocràtiques, és complicat creuar la 
carretera Nacional  amb la xarxa de fibra i, per altra banda, la gran quantitat de 
vivendes disseminades que existeixen. Aquest servei que per a l’ajuntament no té cap 
cost, tota la inversió va a càrrec de l’empresa i, si es compleix el calendari previst, es 
podria començar a oferir serveis a partir d’aquest estiu.  
 
Intervé el Sr. Solé i pregunta si aquesta empresa té alguna mena  de participació pública 
o és íntegrament privada. El Sr. Alcalde respon que és íntegrament privada; el Sr. Solé 
pensa que si és així serà com una operadora i que si  altres operadores de telefonia ja 
estan instal·lades a Móra d’Ebre amb fibra òptica es podria arribar a l’existència d’una 
doble xarxa.  
 
L’intervé EL Sr. alcalde i aclareix  que  els petits trams que hi ha instal·lats de fibra 
òptica  s’han instal·lat per Gas Natural,  però fibra òptica al casc urbà de Móra d’Ebre, 
des del punt de vista comercial,  a les vivendes no n’hi ha,   Telefònica és l’única 
operadora que, si estima oportú arribar al municipi i fer una segona xarxa,  ho podria 
fer, però la resta d’operadores obligatòriament  han de posar-se en contacte amb una 
xarxa prèvia, cas que n’hi hagi. 

 
Intervé el Sr. Moreno i manifesta que això és bo i si no costa diners al municipi el seu 
grup, en principi, ho veu bé i pregunta si el cablejat anirà soterrat o per les façanes. 

 
El Sr. Alcalde aclareix que es farà per façana sempre i quan no hi hagi alternatives de 
pas que siguin de caràcter municipal, senzillament, per una qüestió econòmica,  afegeix 
que dins d’aquest conveni l’ajuntament és reserva un cable de fibra òptica per a ús propi 
així tots els edificis municipals quedarien interconetats i, a més a més, permetria la 
instal·lació i utilització de càmeres, de manera puntual o definitiva, als carrers; tot això 
canalitzat per aquesta xarxa de la fibra òptica sense cap cost  afegit per l’ajuntament. 
 
El Sr. Moreno pregunta si qualsevol operadora volgués una instal·lació paral·lela, la 
podria fer. El Sr. Alcalde li respon que hi ha obligació de negociar, excepte Telefònica, la 
instal·lació d’una xarxa, però en aquest cas l’ajuntament podria obligar a fer-la 
soterrada. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNANIMITAT dels dotze membres presents 
dels tretze que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
6.- Aprovació incial dels plans específics d'emergència d'actes de festa major i el 
pla d'autoprotecció del castell de focs 
 
En compliment de la normativa vigent  s’ha redactat  per l’Enginyer Romuald Argany Bru els següents   
Plans  específics d’emergències i  Pla d’autoprotecció per la Festa Major de Móra d’Ebre:  
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- Manual d’actuació  per a emergències  en àrees de publica concurrència que contempla 
l’activitat  del “Correfoc” durant els actes de la Festa Major de Móra d’Ebre 
 
- Manual d’actuació  per a emergències  en àrees de publica concurrència que contempla les 
activitats de  “Enlairament de coets i tronada d’inici de la Festa Major”,  “Pregó de Festa Major”, 
“Concert Jove”,  “Nit de Pubilles i Hereus” i “Desens de vehicles sense motor” durant els actes de 
la Festa Major de Móra d’Ebre. 
 
- Pla d’Autoprotecció del Castell de Focs de la Festa Major de Móra d’Ebre 

 
En matèria de protecció civil i d’espectacles públics i activitats recreatives cal tenir en compte la següent 
normativa: 
 

- Llei 4/1997 de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya 
- Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel que s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i 
l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis 
- Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures 
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives 
- Decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i les 
activitats recreatives 

 
Els plans específics d’emergències es redacten amb la finalitat d’identificar, prevenir i controlar els riscos 
sobre les persones i els béns, així com garantir una resposta adequada a les possibles situacions 
d’emergències que poguessin derivar-se com a conseqüència de la celebració dels actes festius 
relacionats. En aquest documents s’aborden la identificació i ponderació dels riscos, es determinen les 
accions i mesures necessàries per a la prevenció i el control dels mateixos,  i l’establiment de les mesures 
de protecció i actuacions a adoptar en cas de necessitat d’administrar una emergència. 
 
L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un 
determinat àmbit exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i 
controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes 
actuacions a les del sistema públic. 
 
Per l’homologació dels Plans específics i el Pla d’autoprotecció  cal la seva aprovació per l’Ajuntament i la 
remissió dels expedient a Protecció Civil de les Terres de l’Ebre,  el PAU mitjançant la plataforma Hermes.  
Els plans s’han d’adaptar als canvis de circumstàncies si aquestes es produeixen,  i revisats cada quatre 
anys, a fi de mantenir-se plenament  la capacitat operativa.  
 
A la vista de l’informe favorable dels Serveis Tècnics municipals de data 18 de desembre de 2013,  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 24 de febrer de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
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ACORD,  
 
Primer: Aprovar inicialment el Pla específic municipal per emergències  en àrees de publica concurrència 
que contempla l’activitat de Correfoc durant la Festa Major de Móra d’Ebre. 
 
Segon: Aprovar inicialment el Pla específic municipal per emergències en àrees de pública concurrència 
que contempla les activitats de “Enlairament de coets i tronada d’inici de la Festa Major”,  “Pregó de Festa 
Major”, “Concert Jove”,  “Nit de Pubilles i Hereus” i “Desens de vehicles sense motor” durant  la Festa 
Major de Móra d’Ebre. 
 
Tercer: Aprovar inicialment el Pla d’Autoprotecció del Castell de Focs de la Festa Major de Móra d’Ebre. 
 
Quart: Sotmetre els tres expedient a informació pública mitjançat edictes al BOPT, tauló d’anuncis i a la 
web municipal,  als efectes que els possibles interessats pugui presentar les reclamacions o al·legacions 
que estimin oportunes durant el termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la publicació al 
BOPT.   
 
Cinquè: Fer constar que, en cas que no es presenti  reclamacions ni al·legacions,  els Plans s’entendran 
aprovats definitivament, sense necessitat de nou acord exprés.  
 
Sisè: Una vegada aprovats definitivament els Plans,  fer les gestions adients  per a l’homologació dels 
mateixos per la Comissió de Protecció civil de Catalunya.  

 
Intervé el Senyor Alcalde per informar   que no  s’ha  previst per la Festa Major 
d’enguany la realitzacó el descens de vehicles  sense motor.  

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNANIMITAT dels dotze membres presents 
dels tretze que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
7.- Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Móra d'Ebre 
 
Com s’ha explicat al mes amunt aquest punt ha estat retirat per l’alcalde. 
                                                             ----------------  
 
8.- Incoació expedient de resolució del projecte del Barranc de les Moreres 
 
Examinat l’expedient de contractació administratiu d’obres i concessió parcial d’equipaments per 
l’aprofitament del subsòl del Barranc de les Moreres. 
 
Com sigui que per acord del Ple de data 28 de desembre de 2012 l’Ajuntament de Móra d’Ebre es van 
adjudicar les obres de i concessió parcial d’equipaments  a la mercantil A. Sabaté Jara, SL, adjudicatària 
de les obres. 
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En data 7 de gener de 2013 es va trametre còpia del corresponent contracte on l’adjudicatari es 
comprometia a executar les esmentades obres amb estricta subjecció als preus, Plecs de Condicions i 
resta de documents contractuals. 
 
D’acord amb el mencionat contracte, el preu de les obres es van fixar en 3.313.000,00 €, i  695.730,00 € 
d’IVA. El termini d’execució es va fixar en dotze mesos. 
 
Vist: 

a) La demora en el compliment dels terminis per part de l’adjudicatari tenint en compte l’escrit 
presentat per aquest en data 15 de març de 2013, on sol·licitava “l’ampliació per la signatura 
del contracte motivat per la impossibilitat de poder fer efectiu el treball inicial en les dates 
de gener i sobretot perquè motivat per la crisi econòmica actual, l’obtenció de 
finançament on part de l’ingrés provingui de les administracions necessita un termini més 
llarg de valoració pels departaments de riscos en les entitats financeres ...” , és a dir, 
l’ampliació del termini per la formalització del contracte incomplint la clàusula Dotzena del Plec 
de Clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques.  

 
b) Que la causa de l’incompliment de l’adjudicatari és la no formalització del contracte, conforme a 

l’establert a l’article 156.3 i 4 i atenent a les causes de resolució contractual que consten a l’art . 
223 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP d’ara endavant), en el sentit de incomplir 
obligacions contractuals essencials, no constituir garantia definitiva ni formalitzar el contracte. 

  
c) L’incompliment per part de l’adjudicatari d’acord amb el que es disposa a la clàusula 10.6 i 

25.1.2. del Plec de Clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques. 
 

d) L’informe jurídic emès per la Secretaria Interventora, de data 19 de febrer de 2014. 
 
Com sigui que l’adjudicatari del contracte no ha estat complint ni presumptament complirà amb l’objecte 
del contracte, per manca de finançament per portar a terme l’obra licitada, d’acord amb les manifestacions 
verbals efectuades a representants d’aquest ajuntament. 
 
Atès que en data 11 de febrer de 2014 es va notificar per escrit al Sr. Jose Antonio Sabaté Jara requerint-
lo per la formalització del contracte i presentació de la documentació escaient per portar-la a terme sense 
que en data d’avui s’hagi rebut cap tipus de resposta per part del contractista fent-se necessària la 
resolució de l’expedient contractual. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 24 de febrer de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
PRIMER. Incoar el procediment per acordar la resolució del contracte de les obres i concessió parcial 
d’equipaments per l’aprofitament del subsòl del Barranc de les Moreres per les causes  enumerades a la 
part expositiva d’aquest dictamen per causa imputable de l’adjudicatari, la qual cosa podría comportar, la 
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corresponent confiscació de la garantia, atenent al que disposa l’article 156.3 i 156.4 de Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP. 
 
SEGON. Donar audiència al contractista per un termini de deu dies naturals des de la notificació 
d’aquesta resolució, i a l’assegurador pel mateix termini, als efectes que presentin les al·legacions i 
documents que considerin convenients per a allò que en el seu dret convingui. 
 
La no presentació de cap al·legació en el termini concedit s’interpretarà com a no oposició a la resolució 
del contracte. 
 
TERCER.- Que s’emeti informe d’Intervenció i de Secretaria sobre la resolució del contracte i procediment 
establert  a l’art. 156.4 cas de presentar-se al·legacions. 
 
QUART.- El termini màxim que té l’administració per resoldre i notificar serà de tres mesos des de la data 
d’aquest acord d’inici, atès el que disposa l’article 42.3 de la Llei 30/92, LJP-PAC. Els efectes que es 
produeixin per la manca de resolució expressa comportarà la caducitat de l’expedient. 
 
CINQUÈ.- Facultar al Sr. alcalde per la signatura que sigui escaient  i delegar a la Junta de Govern Local 
la resolució d’aquest contracte o qualsevol  procediment  que es pugui derivar de l’execució del mateix.  
 

El Sr. Alcalde comença dient que el motiud’aquesta proposta  es resoldre aquest 
contracte i deixar el projecte  lliure per qualsevol altra negociació. Explica que s’ha 
donat un termini més que suficient a l’empresa per poder abordar aquesta obra, però 
que no tenia cap sentit  continuar mantenint la situació  d’adjudicació  a una empresa 
que  no ha aconseguit reunir el 100% del finançament necessari pel poder-la dur a terme. 
L’obra no podia començar sense un certificat bancari  que donés garantia que hi havia el 
100% de la consignació econòmica per fer-ne front, ja que no es pot assumir el risc de 
que es pogués convertir en una construcció inacabada; malgrat tot  lamentt que 
finalment aquesta empresa adjudicatària que va crear  expectatives no hagi pogut 
resoldre els seus problemas de finançament. 

 
Continua exposant que l’equip de govern  no desisteix d’aquest projecte  i per tant 
seguirà treballaran per poder aconseguir altra d’inversió encara que sigui  diferent 
plantejament però que puguin permetre dur a terme un  projecte; pensa que és un 
equipament important pel municipi i per la comarca amb expectatives econòmiques i 
laborals . 
 
Segueix dient que és important que quedi clar que no s’aparca el projecte, que es 
continua treballant i buscant finançament per poder-lo dur a terme en un altre moment. 
 
Intervé el Sr. Moreno i lamenta la pèrdua d’un projecte d’aquesta envergadura   tot i 
que recorda que el seu grup es va abstenir en el seu  moment perquè no el veien factible 
per culpa de la situació econòmica, Per altra banda diu que era un projecte estrella del 
qual se’n parlava a tota la comarca i que això ha de servir  una mica d’experiència  de 
cara a futurs projectes, s’ha de tocar de peus a terra i ser més prudent. Acaba dient que, 
com a mínim, la fiança cobreix les possibles despeses que hi pugui haver.  

 
Intervé el Sr. Alcalde, adreçant-se al Sr. Moreno, i diu que aquest projecte era un 
projecte molt important per Móra d’Ebre, impulsat des de l’equip de govern actual, però 
que no era el projecte estrella; el que va fer l’equip de govern, senzillament, va ser 
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veure una oportunitat i intentar aprofitar-la.Segueix explicant que s’ha après de 
l’experiència i que, precisament per això, si surt alguna altra ocasió semblant l’obligació 
de l’equip de govern és intentar aprofitar-la, malgrat tot no s’aparca el projecte i es 
continuarà treballant per intentar buscar el finançament. 
 
Per últim, fent referència al tema de la fiança i el rescabalament de les despeses, 
recorda que el grup dels socialistes  van demanar informació sobre el cost que havia 
significat aquest projecte pel municipi i va ser  quantificat en uns 17.000€. La fiança 
dipositada per part de l’empresa adjudicatària era de 32.000€ i s’intentarà resarcir 
mitjançant aquesta fiança sense oblidar que segueix sent un projecte viu sobre el qual es 
pot continuar treballant.  
 
Intervé el Sr. Solé i diu que durant l’any llarg que s’ha tractat del tema i en   diverses 
sessions plenàries, des del seu grup van manifestar que hi estaven d’acord però també 
des d’un bon principi  ja van expressar de formar clara i repetitiva en diverses ocasions 
que no li veien viabilitat econòmica atès que l’empresa havia de buscar finançament 
econòmic extern i així ho van manifestar.  
 
Continua dient que celebren que l’equip de govern mantingui viu el projecte  ja que pot 
ser una obra bona per al municipi, però que al mateix temps s’ha de tocar de peus a 
terra i analitzar bé la viabilitat econòmica  quan s’inicia un projecte ja que pot crear 
unes expectatives frustrades  quan no hi ha una base ferma. Ara s’ha de veure com és 
farà per encaminar novament la llei de barris desprès de la desestimació d’aquest 
projecte. 

 
Intervé el Sr. Alcalde i diu que si aquest projecte no ha tirat endavant ha segut per 
manca de finançament, en conjunt representava una operació de sis milions d’euros i 
aconseguir aquest finançament evidentment no era fàcil, però s’havia d’intentar. Pel que 
fa a les expectatives explica que el que li preocuparia és no crear-ne i que l’equip de 
govern en té l’obligació encara més en el moment actual, quan tot sembla negatiu, s’ha 
d’intentar que aquesta situació millori tot i ser conscients que no és gens fàcil i que 
aquestes expectatives no es podran complir al cent per cent.  
 
En referència a la preocupació del Sr. Solé pel que fa al projecte de la Llei de Barris, 
pensa que encara queden quatre anys i que a més del barranc de les Moreres  hi havia 
altres projectes com ara el que afecta al castell i sobre el qual espera, en breu, poder 
donar bones notícies i començar l’obra molt aviat.  
 
Afegeix que en un projecte viu com aquest s’ha d’esgotar un any més intentant  poder 
solventar-lo adequadament. De tota manera està convençut que tampoc no s’assoliran 
projectes inferiors a altres legislatures i que si algun, malauradament, finalment no pot 
reeixir, sempre es podrà dir que era un projecte excessivament ambiciós per Móra 
d’Ebre.  

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNANIMITAT dels dotze membres presents 
dels tretze que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
En aquests moments abandona momentàniament la sessió el Sr. Moreno 
 
9.- Aprovació provisional MP de les NNSSP Sectors 4 i 5 i P6 
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El Ple de la Corporació va acordar, en data 19 de desembre de 2013, aprovar inicialment la “Modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries de planejament d’aquest municipi en l’àmbit del Polígon 6 i cessió de 
terrenys colmatació Sectors 4 i 5”,   així com obrir un període d’informació pública de d’un mes. Els 
anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 11, de data 15 de gener de 2014,  en el 
Diari El Punt de data 15 de gener de 2014, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.  
 
També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta l’àmbit objecte de 
modificació, i es va notificar als  propietaris  afectats inclosos en l’àmbit del projecte de la modificació que 
es tramita.    
 
Finalitzat el termini d’informació pública, en temps i forma s’ha presentat l’al·legació de la Sra. Montserrat 
Bargalló Borràs  NRE 558 en data 13 de febrer de 2014.  La Sra. Bargallo centra la seva al·legació 
únicament en el Polígon 6  àmbit del qual  és la propietària.  Les conclusions finals de l’escrit son les 
següents peticions: 
 
1 -  Que es modifiqui la proposta d’ordenació, per tal de que l’edificabilitat establerta pel sector sigui 
executable realment, i viable tècnicament. 
2 - Que s’ajustin les superfícies de les cessions als paràmetres de les anteriors Normes subsidiàries, 
d’acord amb la proporció d’àmbit resultant, sense desestimar  que l’estudi d’alternatives d’ordenació del 
sector per tal d’encabir-hi el sostre adjudicat defineixin una vialitat inferior. 
3 - Que es compensi d’alguna forma l’habitatge existent afectat pel vial, atès que suposa una càrrega 
extra pel sector. 
4 - Que s’augmenti el nombre màxim d’habitatges almenys fins a 11, d’acord amb els paràmetres 
proporcionals i justos que pertoquen. 
5 - Que s’exclogui la càrrega de reurbanització del vial existent carrer de Gracia, entenent-se que aquest 
era compartit amb tot l’àmbit inicial i ja és de propietat municipal.  Que se cenyeixi  exclusivament a la part 
que se cedeix.  
6 - Que es rectifiquin correctament les determinacions per a la zona residencial (Clau 1B) de la memòria 
de la Modificació. 
7 - Que no s’aprovi l’actual proposta d’ordenació, i que se’n consensuï una de nova que permeti complir 
amb les determinacions del sector i satisfaci ambdues parts.  
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de  data 17 de febrer de 2014 envers l’al·legació presentada,  
en el que fa les següents consideracions:   
 
“...En l’escrit s’indica que la superfície que li correspondria proporcionalment d’equipaments un cop 
realitzada la modificació hauria de ser de 1049,16 m2 enlloc dels 1055,72 m2. Verificat aquest extrem, en 
text refós de la MPNNSS es proposa de recollir dita al·legació. 
 
Després també indica que les cessions que corresponen a la vialitat augmenten en percentatge. Cal 
indicar que aquest augment es fa indispensable per tal de, per una banda no disminuir la totalitat dels 
sistemes inicialment previstos,  i de l’altra possibilitar una funcionalitat general de l’àmbit que sense el nou 
vial seria pràcticament inviable. A més a més cal indicar que amb la proposta es millora la connectivitat 
entre els carrers Ramon Chies i el carrer Maria Teresa Guash (antic Garcia). La Modificació puntual de 
NNSS, ja reconeix des de un bon inici la càrrega que aquest aspecte suposa i per aquest motiu se li 
atorgava un major sostre de l’inicialment previst, en detriment de la resta de propietaris. No obstant en la 
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al·legació, s’indica que el sostre que se li assigna no es materialitzable amb els paràmetres urbanístics 
indicats. És per aquest motiu que es recull aquesta al·legació en el sentit d’incrementar la fondària 
màxima edificable de la clau 1B de 12.00 a 12.25m. Amb aquest petit canvi, es comprova que es pot 
encabir la totalitat de sostre assignat al polígon 6 final. 
 
En la al·legació s’indica que es disminueix el sostre previst inicialment per a tot l’àmbit de les NNSS de 
3551.50 m2. Cal indicar que un cop realitzada la modificació, es contempla un sostre de 2544,35 m2 per 
al nou P6, 494,91 m2 per a la clau 1A i 512,24 m2 per a la clau 1. Amb el que es comprova que el sostre 
inicial de 3551,50 m2 es manté inalterat. Per tant la modificació puntual no altera la edificabilitat bruta.  
Cal indicar que el sòl amb aprofitament també es manté inalterat, ja que tal i com s’indica en el redactat 
de les NNSS, s’ha detectat una errada material en el quadre de les NNSS a on s’establia una superfície 
de 0,38 Ha de clau 1B, quan en realitat, només hi podia haver-hi 0,22714 un cop es descompta al total de 
l’àmbit inicial la part d’equipaments i de vialitat. La diferència pot ser deguda a que el quadre no 
contemples la superfície d’equipament, ja que la diferència es idèntica a la superfície dels mateixos.  
Els 2271,40 m2 continuen sent la superfície exacta de sòl edificable un cop modificat el planejament, tal i 
com es pot constatar en el quadre següent: 
 

  
superficie sup 

ocupable 
sup no 

ocupable 

  

    

       
  Clau 1 273,60 273,60 0,00   
  Clau 1A 727,81 383,73 344,08   
  Clau 1B 1.270,02 701,69 568,33 fons edif 12,25 

       
  2.271,43 1.359,02 912,41   

 
Cal dir que per tal de ubicar la superfície de sòl edificable, s’han tingut en compte criteris de racionalitat i 
coherència i per tant s’ha respectat la trama urbana ja existent a on clarament ja s’intueix la geometria de 
les diferents parcel·les que es fixen com a sòl urbà consolidat i la resta de sòl amb aprofitament que no ha 
estat exhaurit s’ha ubicat dintre del Polígon 6 tenint en compte una vialitat lògica i funcional. A més a més 
s’ha disposat el sòl amb aprofitament de manera que disposi de suficient façana a carrer per tal de 
permetre la disposició del habitatges establerts. 
 
Quan a la contradicció que s’indica del quadre de la memòria en la pàgina 21, es una errada material per 
tractar-se d’una transcripció idèntica del redactat actual de les NNSS. En text refós és recull la superfície 
exacta.  
 
En quan al nombre d’habitatges, té raó l’al·legació quan diu que el nombre exacte són 10.6. En la 
modificació puntual s’havia disposat 10 habitatges per arrodoniment. No es veu inconvenient en fixar el 
nombre d’habitatges en el P6 en 11 enlloc dels 10 previstos. Si bé aquest canvi suposarà que no tots els 
habitatges del P6 puguin ser unifamiliars. Per aquest motiu s’estima la possibilitat de que el grup de 3 
habitatges que es situaven al nord de la peça de terreny pugui transformar-se en un edifici plurifamiliar on 
s’hi puguin desenvolupar fins a 4 habitatges. A més a més es dota d’un gàlib edificatori a aquest edifici de 
manera que es pugui enretirar fins a 3.00 m del límit de carrer i recollir d’aquesta manera la temença de la 
propietat en quan a la facilitat d’accés dels vehicles a dit edifici. L’augment d’aquest habitatge resulta en 
detriment del sòl de clau 1. 
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En l’al·legació s’indica que el plànol 6 s’inclou la cessió de part del carrer Garcia. Cal dir que en aquest 
punt la modificació de NNSS no altera en absolut l’alineació de dit carrer i que s’adequa exactament al 
que s’estableix prèviament a les normes. La cessió d’aquest carrer ja estava contemplada des d’un bon 
inici i ha estat motiu de diferents propostes al llarg del temps. Només cal veure la imatge de com es troba 
d’indefinida la línia de carrer al seu inici. 
... 
Per tant, segueix pendent la cessió del terreny corresponent a vials i la urbanització del mateix. 
 
Quan a la compensació de l’habitatge existent, la modificació de NNSS no suposa cap alteració respecte 
a la realitat normativa preexistent tal i com estableix l’article 108 apartat 1 de la Llei d’Urbanisme. El fet 
d’aprovar la present modificació puntual de Normes Subsidiàries no pressuposa en cap cas que la 
construcció existent hagi de ser enderrocada. Es podran atorgar les llicències urbanístiques pertinents per 
tal de realitzar les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona 
conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en 
aquesta matèria. Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació 
ni en el cas de reparcel·lació.  

 
Amb tot l’indicat, es contesta l’al·legació i es recullen parcialment les indicacions realitzades...” 
 
Vista la documentació tècnica que ha estat modificada, no substancialment, per tal d’incorporar les 
al·legacions de la Sra. Montserrat Bargalló Borràs objecte de ser estimades, proposant la continuació de 
l’expedient per a la seva aprovació provisional.  
 
Vist l’informe de la secretària interventora en relació al procediment legal a seguir en aquest expedient.  
 
Vist l’expedient instruït d’acord amb el que s’estableix  a l’art. 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i concordants del Decret 305/2006 de 18 
de juliol de desplegament de la Llei d’urbanisme. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 24 de febrer de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
Primer.- Estimar en part les següents al·legacions de la Sra. Montserrat Bargalló Borràs per considerar-se 
ajustades a una correcta distribució de beneficis i càrregues que tot seguit es relacionen:  
 
- A l’apartat 1: Ajustar la proposta d’ordenació –augment de fondària edificable-  per tal de que la 
superfície de sostre privat del P6 sigui executable i viable tècnicament.  
- A l’apartat 2: Ajustar la superfície de l’equipament per tal de que sigui exactament proporcional a la 
reducció de l’àmbit poligonal. 
- A l’apartat 4: Augmentar el nombre d’habitatges del P6 a 11 per tal d’arrodonir el 10.6 a l’alça enlloc de a 
la baixa.   Aquest fet suposa que una part dels habitatges previstos  s’hagi de desenvolupar en règim de 
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bloc plurifamiliar,  ja que la geometria del sòl amb aprofitament fa inviable la disposició de tots 11 en 
situació d’unifamiliar.  
- A l’apartat 6: Rectificar les determinacions escrites de la Clau 1b de la memòria. 
 
Segon.-  Desestimar  les següents al·legacions en base als motius que s’indiquen:    
 
- A l’apartat 3: Quan a la compensació de l’habitatge existent, la modificació  de NNSS no suposa cap 
alteració respecte a la realitat normativa preexistent tal i com estableix l’art. 108.1 del  DL 1/2010 de 3 
d’agost, TRLUC. El fet d’aprovar la present modificació puntual de NNSS no pressuposa en cap cas que 
la construcció existent hagi de ser enderrocada.  Es podran atorgar les llicències urbanístiques pertinents 
per tal de realitzar les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la 
bona conservació de les construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en 
aquesta matèria.   Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació 
ni en el cas de reparcel·lació.  En conclusió  la modificació puntual de Normes no suposa cap variació en 
el règim d’atorgament de llicències que disposava prèviament.  
- A l’apartat 5: La càrrega de reurbanització del vial del carrer Maria Teresa Guasch (antic carrer Garcia) 
no es varia respecte al redactat de les NNSS vigents,  essent indispensable que aquesta es mantingui 
inalterada ja que resta pendent una cessió i posterior urbanització de l’ampliació del mateix. 
- A l’apartat 7: En l’expedient queda degudament justificada la conveniència de tramitar la present 
Modificació de Normes Subsidiàries i en darrer informe tècnic no s’aprecien motius per deixar sense 
efecte aquest expedient.  
 
Tercer.- Aprovar provisionalment el Text Refós de la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament d’aquest municipi en l’àmbit del Polígon 6 i cessió de terrenys colmatació Sectors 4 i 5”,   en 
el qual  s’han inclòs les variacions pertinents conforme a les al·legacions presentades per la Sra. 
Montserrat Bargalló Borràs que s’han estimat en el primer punt.  
 
Quart.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
Cinquè.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre perquè l’aprovi definitivament. 
 
El plenari de la Corporació, per MAJORIA de vuit vots a favor dels representants dels grups municipals de 
CIU i PP i quatre abstencions dels representants del grup municipal del PSC, dels tretze membres que 
l’integren, 
                                                             ----------------  
 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el SR. Moreno 
 
10.- Aprovació provisional de la MP de les NNSSP en l'àmbit del C. Gardència 
 
El Ple de la Corporació va acordar, en data 19 de desembre de 2013, aprovar inicialment la “Modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries de planejament d’aquest municipi en l’àmbit del P5 i P23B”,  àmbit 
conegut com el c/ Gardènia,   i  així com obrir un període d’informació pública de d’un mes. Els anuncis es 
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van publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 11, de data 15 de gener de 2014,  en el Diari El 
Punt de data 15 de gener de 2014, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.  
 
També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta l’àmbit objecte de 
modificació, i es va notificar als  propietaris  afectats inclosos en l’àmbit del projecte de la modificació que 
es tramita.    
 
Finalitzat el termini d’informació pública, en temps i forma s’ha presentat l’al·legació del Sr. Alexandre 
Ametller Gutièrrez qui actua en nom de la societat mercantil Promocions Ametller, SL, NRE 561, en data 
13 de febrer de 2014.  Les al·legacions  que fa el Sr. Ametller  es resumeixen en les  següents 
consideracions finals:  
 
“1 - La innecessarietat de la proposta, donat que amb les figures urbanístiques existents (UA P5 i UA 
P23B) les raons justificatives de aquesta modificació no tenen sentit, doncs  l’Ajuntament, aplicant de 
manera simultània, el sistema de Cooperació, pot desenvolupar les dues UA i per tant aconseguir 
l’objectiu d’urbanitzar el carrer Gardènia entre altres.   
2 - Que sigui anul·lada la Proposta de Modificació Puntual de les NNSS de Móra d’Ebre, en base a la 
situació econòmica actual que fa impossible el resarciment econòmic dels propietaris, degut a la 
inexistent activitat del sector Immobiliari, com es pot comprovar, en la mateixa zona (habitatges buits, en 
venda i lloguer, sense compradors ni usuaris). 
 
3 - Que en el seu defecte, no s’excloguin terrenys de dintre de la UA P5, amb l’excusa de que ja estat 
consolidats, doncs ha queda clar en els nostres raonaments que no es així, i que tenen que participar en 
el just repartiment de beneficis i càrregues, no poden considerar una situació consolidada, per llicencies 
d’obres donades sense seguir lo indicat per la legislació vigent (primer es tenia que haver desenvolupat el 
Pla Especial que resolgués la UA P5), amb una urbanització sense garanties per falta de projecte i 
direcció facultativa, sense que se sàpiga quines mancances i qualitats te la mateixa.”  
 
Vist l’informe emès -envers l’al·legació- per l’equip redactor de la “Modificació puntual de les NNSS en 
l’àmbit del P5 i P23B” el qual ha estat ratificat pels serveis tècnics municipals mitjançant informe de data 
19 de febrer de 2014,  en el que es fan les  consideracions que tot seguit es transcriuen literalment:   
 
“....../.. III.- Contingut de l’al·legació 
 
L’al·legació conté, en síntesi, tres únics fonaments de dret que a continuació sintetitzarem: 
 

a) Improcedència de l’exclusió de terrenys situats dins de la UAP5 atès que els mateixos no 
constitueixen sòl urbà consolidat. 

 
b) Les despeses d’urbanització contemplades no parteixen d’un projecte d’urbanització aprovat. 

 
c) Inviabilitat econòmica del desenvolupament de l’àmbit. 

 
IV.- Consideracions jurídiques relatives a l’al·legació presentada 
 
La valoració jurídica de cadascun dels anteriors fonaments de dret es tractaren diferenciadament, tal i 
com segueix: 
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a) Justificació i procedència de l’exclusió del terrenys atesa la seva consideració com a sòl urbà 
consolidat: 
 
Consta degudament justificada en el document de Modificació Puntual de les NNSS a l’àmbit de les 
Unitats d’Actuació P5 i P23B la procedència de l’exclusió d’aquells terrenys que es consideren sòl urbà 
consolidat i que, per tant, no han  de participar en l’execució d’aquests àmbits de gestió.  
 
En aquest sentit, en la Memòria de dit instrument de planejament general es justifica el següent (veure 
apartat 1.3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA INICIATIVA, I L’OPORTUNITAT I 
CONVENIÈNCIA EN RELACIÓ AMB LES INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS CONCURRENTS EN LA 
MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT): 
 

“A banda, l’ordenació aquí proposada és plenament coherent amb el model d’ordenació establert 
en el propi planejament urbanístic general, i no entra en contradicció amb els principis de 
desenvolupament urbanístic sostenible. En aquest sentit, es respecten plenament els criteris 
d’ordenació del vigent planejament general, ensems es facilita pròpiament l’execució de les 
seves determinacions a raó de la realitat transformada dels sòls integrants en l’àmbit d’actuació i, 
en especial, de l’estructura de la propietat.  

 
L’ordenació que es proposa no comporta tampoc una actuació “excepcional” d’acord amb el 
planejament supramunicipal i/o territorial, car es situa en l’àmbit del sòl urbà i amb respecte 
envers les pròpies finalitats del planejament urbanístic vigent, essent que les alteracions que es 
plantegen, més enllà dels ajustos necessaris entre àmbit d’actuació, venen a reconèixer la 
diferent realitat consolidada de dos àmbits, amb l’únic objectiu de fer plausible l’execució del 
planejament urbanístic. 

 
La proposta de planejament respon a una projecció adequada dels interessos públics en el 
benentès que no comporta la disminució de la superfície ni funcionalitat dels espais públics, les 
zones verdes o els equipaments esportius que hagi pogut considerar el planejament vigent en el 
seu àmbit d’aplicació. Tampoc la proposta aquí plantejada comporta una reducció efectiva dels 
sistemes urbanístics generals o locals d’espai lliure públic o d’equipaments per dessota de 
l’estàndard mínim legal (doncs aquesta proposta de modificació de planejament no afecta 
aquests sistemes), ni afecta a aquests propis sistemes reduint-ne la superfície o minvant-ne llur 
funcionalitat. 

 
Més enllà de tot l’anterior, com s’ha indicat anteriorment, aquesta Modificació de planejament 
general porta causa de la voluntat de l’Ajuntament de Mora d’Ebre de garantir la viabilitat 
econòmica dels àmbits de gestió que conformen les actuals “UA P5” i “UA P23B” i, alhora, 
possibilitar que, mitjançant la corresponent gestió urbanística, es cedeixi pels propietaris el sòl 
necessari per a obrir el carrer Gardènia, àdhuc per a costejar-ne la seva execució urbanística. 
L’interès públic, en aquest sentit, no és d’altre que el d’impulsar i fer possible aquestes dues 
qüestions, en la mesura que permetran articular ordenadament aquests terrenys integrats en 
l’àmbit de la present Modificació, sobre la base d’un eix viari (carrer Gardènia, citat), al qual 
actualment afronten les edificacions consolidades de la “UA P5”.  
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D’altra banda, els sòls que han estat exclosos de l’àmbit de la UAP5 constitueixen sòls que compten amb 
tots els serveis urbanístics bàsics i, per tant, el mateixos es poden considerar com a sòls urbans a tots els 
efectes.  
 
Cal recordar, en aquest sentit, allò que disposen els articles 26 i 29 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, als efectes esmentats: 
 

“Article 26. Concepte de sòl urbà. 
 
Constitueixen el sòl urbà: 
 
a) Els terrenys que el planejament urbanístic inclou de manera expressa en aquesta classe de 
sòl perquè, havent estat sotmesos al procés d’integració en el teixit urbà, tenen tots els serveis 
urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees consolidades per l’edificació en almenys dues 
terceres parts de llur superfície edificable. El simple fet que el terrenys confronti amb carreteres i 
vies de connexió interlocal i amb vies que delimiten el sòl urbà no comporta que el terreny tingui 
la condició de sòl urbà”. 
 
b) Els terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau d’urbanització 
que aquest determina”.   

 
“Article 29. Concepte de solar. 
 
Tenen la consideració de solar, als efectes d’aquesta Llei, els terrenys classificats com a sòl urbà 
que siguin aptes per a l’edificació, segons llur qualificació urbanística, i que compleixin els 
requisits següents: 
 
a) Que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel planejament 
urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics bàsics 
assenyalats per l’article 27.1 i afrontin amb una via que disposi d’enllumenat públic i estigui 
íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.  
 
b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix. 
 
c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un sector 
subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de 
desenvolupament.  
 
d) Que per edificar-los no s’hagin de cedir terrenys per destinar-los a carreres o a vies amb vista 
a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària”. 

 
Les condicions pròpies del sòl urbà es donen en el present supòsit, en els terrenys que la Modificació de 
planejament ha exclòs, doncs ja havien assolit el grau d’urbanització legalment establert a l’efecte.  
 
Però és més, els sòls quina exclusió es discuteix pel al·legant són sòls que han formalitzat les cessions 
que en el seu dia els hi pertocaven i que han donat compliment a les obligacions que legalment els hi 
eren exigibles. 
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D’altra banda, s’ha de tenir en compte també que la present modificació puntual de planejament general, 
en exercici legítim del ius variandi, després de molts anys sense executar-se íntegrament cap de les 
unitats d’actuació quina modificació ara s’ha aprovat, ha considerat convenient alterar algunes 
determinacions fixades en el document anterior per tal d’aconseguir una sèrie d’objectiu tals com (veure 
apartat 1.11. DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT GENERAL): 
 

“Com s’ha anticipat, la modificació de planejament general que ens ocupa té, en essència, un 
doble objectiu: per una banda, permetre el desenvolupament urbanístic sostenible de la “UA 
P23B”, de tal manera que el planejament, reconeixent la urbanització que ha estat parcialment 
executada en sòl urbà no consolidat i la transformació prevista actualment per les Normes 
Subsidiàries, passi a considerar-lo com un àmbit de dotació, a fi i efecte de complimentar els 
serveis urbanístics bàsics i permetre així, a tota la peça en conjunt (de propietari únic, cal 
recordar) la classificació del sòl esmentat com a sòl urbà consolidat. En el sentit exposat, 
consten ja efectuades les cessions de sòl necessàries a efectes de sistemes urbanístics (212,45 
m2s). Per altra banda, pel que fa la “UA P23B”, la Modificació de planejament permetrà garantir 
la consolidació d’aquest àmbit de gestió, ajustant el seu abast (atès que part d’aquest polígon ja 
consta executat, tant a nivell d’obra urbanitzadora com d’edificació, havent participat aquest en el 
costejament dels costos d’urbanització corresponents), tot considerant també la necessitat 
pública de garantir llur execució, per mitjà del sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, en 
la modalitat de cooperació (iniciativa pública), atès que d’això en depèn l’efectiva urbanització del 
carrer Gardènia (amb connexió a la xarxa viària d’entroncament), que permetrà l’accés degut a 
totes les finques que hi donen front.  

 
De manera concreta, aquesta proposta es defineix, per àmbits, com segueix: 

 
• Tal i com consta explicitat en el quadre comparatiu adjunt, la present Modificació puntual de 

les Normes Subsidiàries de Mora d’Ebre, envers l’àmbit concret de la Unitat d’Actuació “UA 
P23B”: 

 
• Ajusta l’àmbit d’aquesta Unitat d’Actuació (polígon d’actuació urbanística), amb la finalitat de 

garantir la viabilitat econòmica del seu desenvolupament urbanístic, mantenint el sistema 
d’actuació urbanística de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, per tal que 
sigui la iniciativa privada la que desenvolupi aquest polígon. El reajust dels llindars de l’àmbit 
aporta una reducció, en termes absoluts, del sòl amb destí a vialitat pública, de 26,06 m2, 
considerant la vialitat ja executada. 

 
• Manté el sostre previst al planejament vigent, sense alterar-lo. 

 
• Varia la conceptualització del desenvolupament urbanístic propi d’aquest àmbit de gestió, 

per tal de considerar-lo com a polígon de dotació urbanística, essent que ja consta 
parcialment executada la urbanització que li és pròpia”.  

 
Per altra banda, i respecte l’al·legació concreta relativa a que “La edificació de terrenys dintre de la UA 
P5, sense haver realitzat el corresponent procediment urbanístic previst per la normativa (Pla de Millora 
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Urbana, Reparcel·lació econòmica, Projecte d’urbanització, urbanització), que garanteixi per un cantó el 
just repartiment de beneficis i càrregues i per l’altre, les qualitats de la urbanització realitzades, no estan 
emparades per la legalitat urbanística”, podem concloure que tal afirmació no resulta ajustada a Dret, 
doncs mitjançant una modificació del planejament general en sòl urbà pot eludir-se l’obligació de tramitar 
un Pla de Millora Urbana i, mitjançant la incorporació d’una ordenació detallada en seu de plantejament 
general, es pot delimitar un àmbit de gestió que no requereixi de planejament derivat. 
 
Revisada l’al·legació en aquest punt, es conclou que aquesta no desvirtua ni motiva que la Modificació de 
planejament general de referència vulneri l’ordenament urbanístic.  
 
b) El planejament urbanístic no requereix d’un Projecte d’Urbanització aprovat prèviament: 
 
Hom coneix que el planejament urbanístic no requereix l’aprovació prèvia o simultània del Projecte 
d’urbanització com erròniament manifesta el al·legant, doncs dita exigència únicament és predicable 
respecte dels instruments de gestió (Projecte de Reparcel·lació, en el seu cas), per efecte d’allò que 
disposa l’article 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme.   
 
El planejament urbanístic està obligat a valorar la viabilitat econòmica de l’actuació urbanística per la qual 
cosa, en el cas que en ocupa, únicament resulta exigible considerar (tal i com consta en el document 
urbanístic en tramitació) el pressupost estimatiu de les obres d’urbanització sense que sigui necessari 
partir d’un previ Projecte d’Urbanització aprovat tal i com erròniament s’afirma pel al·legant. 
 
c) Viabilitat econòmica dels àmbits definits per la Modificació Puntual de les NNSS a l’àmbit de les Unitats 
d’Actuació P5 i P23B: 
 
En el present supòsit, la viabilitat econòmica de la Modificació Puntual de les NNSS a l’àmbit de les 
Unitats d’Actuació P5 i P23B s’ha determinat en base a un estudi, aplicant els criteris de la legislació 
estatal en matèria de sòl i de valoracions. 
 
En aquest sentit, pel que respecta al desenvolupament i transformació urbana del municipi a través de la 
gestió d’aquests àmbits, cal dir que aquests es dimensionen, ordenen i dissenyen de manera que resti 
justificada la seva viabilitat tècnica i econòmica (i així consta justificat en el document de planejament 
sotmès a la seva aprovació inicial).  
 
Però de tota manera, a l’empara del que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en el desplegament i aplicació dels seus articles, aquest 
desenvolupament es pot anar revisant, modificant i programant en funció dels anàlisis immediats de cada 
moment, en funció de les necessitats canviants que puguin ocórrer; permetent la seva reprogramació fins 
assolir un model extensible a més llarg termini.  
 
En qualsevol cas, la presumpta inviabilitat econòmica de l’execució dels àmbits de referència no ha estat 
acreditada pel al·legant en el seu escrit d’al·legacions, el qual únicament incorpora consideracions 
genèriques que en res desvirtuen el contingut de l’exhaustiu i rigorós estudi de sostenibilitat econòmica 
aportat en el document de la Modificació Puntual de les NNSS a l’àmbit de les Unitats d’Actuació P5 i 
P23B. 
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En aquest sentit, cal recordar, en relació a la càrrega de la prova, que és doctrina reiterada del Tribunal 
Suprem que correspon a l’actora desvirtuar les conclusions que assoleix l’Administració a la vista dels 
seus informes, és a dir, la recurrent ha de discutir les conclusions que extrau l’Administració (STS Sala del  
Contenciós-Administratiu, Secció Tercera, de 26 de juny de 2007 –RJ 2007\3749-). 
 
D’altra banda, en efecte l’actual escenari de recessió econòmica és indubtable que té una especial 
repercussió en l’àmbit urbanístic, però aquesta circumstància no pot impedir que es pugui revisar i 
modificar el planejament, màxim si la proposta plantejada lluny de ser expansionista pretén acabar les 
intervencions urbanístiques iniciades en vigència del planejament anterior i completar l’estructura urbana 
definida incidint, en definitiva, en la millora de la ciutat que ha de redundar en benefici dels seus habitants.  
 
En conseqüència, sens perjudici dels efectes que la recessió econòmica comporti en el desenvolupament 
urbanístic de les operacions previstes i sens perjudici que la rendibilitat no sigui tan elevada com tots els 
propietaris desitjarien, els àmbits de gestió definits resulten viables econòmicament. 
 
V.- Proposta de resolució  
 
Prenent compte de tot l’anterior, es proposa la desestimació íntegra de les al·legacions presentades per 
part del Sr. Alexandre Ametller Gutiérrez, en representació de la societat mercantil PROMOCIONES 
AMETLLER, SL.” 
 
Vist l’informe de la secretària interventora en relació al procediment legal a seguir en aquest expedient.  
 
Vist l’expedient instruït d’acord amb el que s’estableix  a l’art. 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i concordants del Decret 305/2006 de 18 
de juliol de desplegament de la Llei d’urbanisme. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 24 de febrer de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Ratificar-se en el contingut de l’informe tècnic de data 19 de febrer de 2014 de resposta a 
l’al·legació presentada per Promocions Ametller, SL. 
 
Segon.- Desestimar  l’al·legació presentada per Promocions Ametller SL, amb el NRE 561 de data 
13/02/14 en la seva totalitat en base als motius i justificacions plenament argumentats en la part 
expositiva del present acord.  
 
Tercer.- Aprovar provisionalment el Text Refós de la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament d’aquest municipi en l’àmbit del P5 i P23B”.     
 
Tercer.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
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Quart.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre perquè l’aprovi definitivament. 
 
 
El plenari de la Corporació, per MAJORIA de vuit vots a favor dels representants dels grups municipals de 
CIU i PP i cinc abstencions dels representants dels grups municipals del PSC i d’ERC, dels tretze 
membres que l’integren, 
                                                            ----------------  
 
11.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa 
del cementiri municipal 
 
Atès que correspon als ens locals en l’àmbit de llurs competències la potestat tributària i financera, així 
com la imposició i reordenació dels seus tributs propis. 
 
Atès què aquests han de ser establerts i regulats per les corresponents ordenances fiscals i poder d’aprovar 
definitivament i publicar els acords precisos d'imposició i ordenació dels tributs, amb la finalitat de poder 
exigir impostos, taxes i preus públics de conformitat amb allò exposat  al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de  la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es pretén modificar conceptes de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa del cementiri municipal. 
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció que consten a l’expedient, així com l’altra documentació 
que s’acompanya. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 24 de febrer de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6.1 de  l’ordenança núm. 7, reguladora de la 
taxa del cementiri municipal, restant tal com segueix: 
 

6.1 La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:         
                                                                                                      

1.- Concessió drets funeraris: 
Per nínxol situat al cementiri nou    650,75 € 
Per nínxol situat a la 1a, 2a, i 3a fila del cementiri vell 650,75 € 
Per nínxol situat a la 4a fila del cementiri vell 250,00 € 
Terreny construcció panteó  per m2 300,00 € 
Per Títol de concessió de nínxol  6,20 € 
Per Títol de concessió de panteó     18,59 € 
2.- Conservació del Cementiri, per any 
Per nínxol       6,20 € 
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Per panteó  24,79 € 
3.- Drets d'enterrament:            
Cadàvers, restes cadavèriques i cendres  sepultats en nínxols   61,96 € 
Cadàvers, restes cadavèriques i cendres sepultats en panteons 92,94 € 
Conducció de restes dins el mateix cementiri 61,96 € 

 
Segon.: Aquests acords provisionals s’han d’exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils des del 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes 
de l’art. 18 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes 
Locals,  pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes. 
 
Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament adoptats els acord provisionals. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNANIMITAT dels dotze membres presents 
dels tretze que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
12.- Aprovació inicial de les bases d'execució del pressupost 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
1.1. Atès que en sessió plenària de data 19 de desembre de 2013 es va aprovar inicialment el pressupost 
general de l’exercici 2014 i els seus documents annexos, així com les Bases d’execució del pressupost 
per a l’exercici 2014, que va ser exposat al públic durant un termini de quinze dies mitjançant anunci amb 
Butlletí Oficial de la Província núm. 297 de data 28 de desembre de 2013 i que al no produir-se 
al·legacions va considerar-se definitivament aprovat i publicat al BOPT núm. 21 de 27 de gener de 2014. 
 
1.2. Atès que l’entrada en vigor el passat dia 31 de desembre de 2013 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local comporta importants canvis en 
diferents esferes del món local, d’entre les quals cal destacar la modificació de la normativa reguladora de 
les hisendes locals, com és el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. En aquest llei s’ha afegit un 
nou article 193 bis que estableix el procediment a seguir per a calcular els drets de difícil o impossible 
recaptació d’acord amb uns límits mínims en funció de l’antiguitat dels drets reconeguts. 
 
1.3. Atès que la incorporació d’aquest nou article a la normativa reguladora de les hisendes locals 
comporta un canvi en la metodologia del càlcul dels drets de difícil o impossible recaptació en la liquidació 
del pressupost s’haurà de procedir a la modificació i adaptació de les Bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2014.  
 
1.4. Atès que d’acord amb allò que estableix la disposició final sisena de la Llei 27/2013, la seva entrada 
en vigor és l’endemà de la seva publicació al BOE, és a dir, el dia 31 de desembre de 2013, aquest nou 
article 193 bis serà d’aplicació en la liquidació de l’exercici 2013 i següents. 
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1.5. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de les Bases d’execució del pressupost de 2014 
proposada, consistent en la introducció d’una nova base 56 bis: 
 
“Base 56 bis. Càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació 
 
D’acord amb l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals  aprovat per 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març,  per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o 
impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri: 
 

Deutes del primer i segon exercici anterior al que correspon la liquidació.......mínim d’un 25% 

Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació ....................mínim d’un 50% 

Deutes del quart i cinquè exercici anterior al que correspon la liquidació....... mínim d’un 75% 

Deutes dels restants exercicis anteriors al que correspon la liquidació.........mínim d’un 100 % 

El càlcul del dubtós cobrament s’ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets pendents de 
cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense incloure els ingressos garantits.”  

 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 164 a 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, i als 
articles 2 a 20 del Reial decret 500/1990. 
 
2.2. L’aprovació d’aquest expedient és competència del Ple de la Corporació i hi són d’aplicació les 
mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes en l’article 169 del RDL 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació 
del pressupost. 
 
2.3. Des del punt de vista del procediment d’aprovació, indicar el següent: 
 
2.3.1. D’acord amb l’article 168 i 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,  la proposta de modificació de les Bases 
d’execució del pressupost de l’exercici 2014, amb l’informe previ de la Intervenció, ha de ser sotmesa pel 
president a l’aprovació del Ple de la Corporació. 
 
2.3.2. En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler d'anuncis 
durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi reclamacions. 
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.  
 
2.3.3. Quan l’expedient sigui definitiu, la modificació proposada de les Bases d’execució del pressupost 
de 2014 s’ha de publicar al BOP i al tauler d'anuncis. 
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2.3.4. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació de les Bases d’execució del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
 
2.4. Atès que la secretària – interventora acctal. ha emès informe favorable en relació a la modificació 
proposada de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2014. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 24 de febrer de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 01/2014 de modificació de les Bases d’execució del pressupost 
de l’exercici 2014, en el sentit d’introduir una nova Base 56 bis a les Bases d’execució del pressupost, 
l’expressió gràfica de la qual és la següent: 
 
“Base 56 bis. Càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació 
 
D’acord amb l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals  aprovat per 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març,  per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o 
impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri: 
 

Deutes del primer i segon exercici anterior al que correspon la liquidació.......mínim d’un 25% 

Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació ....................mínim d’un 50% 

Deutes del quart i cinquè exercici anterior al que correspon la liquidació....... mínim d’un 75% 

Deutes dels restants exercicis anteriors al que correspon la liquidació.........mínim d’un 100 % 

El càlcul del dubtós cobrament s’ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets pendents de 
cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense incloure els ingressos garantits.”  

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà definitiu. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de 
la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Tercer.- Donar trasllat de còpia de l’expedient al Departament d’Economia i Coneixement i a la Delegació 
d’Economia i Hisenda de l’Estat.  
 
Quart.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 

 
Posada la prposta a votació, la mateixa és aprobada per MAJORIA de nout vots a favor dels 
representants dels grups municipals de CIU, ERC i PP i  quatre  abstencions dels representants dels 
grups municipals del PSC, dels tretze membres que l’integren, 
                                                             ----------------  
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13.- Donar compte de l''informe de la morositat 4t trimestre de 2013 
 
A la vista del que disposa l’article quart, en el seu apartat quart, i l’article cinquè, en el seu apartat quart, 
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, amb el següent tenor 
literal: 
 

“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los 
citados informes.” 
 
“Art. Cinquè. 4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una 
relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido 
más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los 
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el 
órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días 
contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, 
publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan 
presentado agrupándolos según su estado de tramitación.” 
 

Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu article 9 i ss. en relació al procediment 
per a la tramitació de factures i les actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que 
substitueix l’anterior règim del derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre. 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció relatiu al compliment dels terminis segons la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la morositat, que tot seguit es transcriu literalment: 
 
Informe trimestral d’Intervenció de data 31 de gener de 2014, del qual se’n va donar compte a la Junta de 
Govern Local de data 5 de febrer de 2014. 
 

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 
- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons 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. 
 
- Període: quart trimestre 2013 
 
- Caràcter: preceptiu 
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I.- ANTECEDENTS 
 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 es va acordar la 
creació del Registre d’Entrada de factures, a l’empara de l’entrada en vigor 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. 
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-  Vista 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, quan en el seu 
article tercer afegeix una Disposició Transitòria Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, avui Disposició Transitòria Sisena 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, que diu: 
 

“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, se aplicará a partir del 
1 de enero de 2013.” 

Segon.- Vist el que disposa l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificat per la Llei 11/2013, de 
26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, pel 
que respecta a la determinació del termini de pagament, en el següent sentit: 

“1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, 
será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los 
servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.  

Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de 
que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o 
de la prestación de los servicios.  

Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por medios 
electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre 
garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el 
interesado.  

2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación 
mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el 
contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de 
los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después 
de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la 
factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.  

3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las 
partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.  
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4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante 
una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o 
agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de 
facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la 
mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se 
trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.”  

Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu: 
 
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán trimestralmente 
un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de 
cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.” 
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu: 
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe 
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en 
su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos 
podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.” 
 
Cinquè.- Com sigui que en  l’article cinquè, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, s’estableix que: 
 
“Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento justificativo sin que el 
órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación, 
derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo de conformidad con 
la prestación realizada, la Intervención o el órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad requerida a dicho órgano gestor para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho 
expediente.” 
 
Sisè.- Atès l’ article cinquè, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, es disposa el següent: 
 
“La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al 
informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos 
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el 
citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 
obligación, o no se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El 
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha 
información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se hayan 
presentado agrupándolos según su estado de tramitación.” 
 
No obstant el que hem argumentat als fonaments jurídics cinquè i sisè, és important indicar que en motiu 
de l’aprovació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures al Sector Públic, l’article mencionat en aquests fonaments ha estat derogat 
per aquesta llei, que va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint dies de la seva publicació al BOE 
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(28 de desembre de 2013). Tanmateix, pel que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de 
factures va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014. 
 
Setè.- Altrament, en relació a l’informe trimestral que l’interventor ha de presentar, caldrà tenir en compte 
la Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, en el seu 
annex 2, s’afegeix l’apartat 7è, que dicta així: 
 
“7 Informe de tresoreria. 
 
D’acord amb l’article 4.4 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, els 
ens locals han de trametre al Departament d’Economia i Coneixement l’informe que preveu l’article 4.3 
d’aquesta Llei. 
 
Aquest informe l’ha d’elaborar la persona titular de la tresoreria de l’ens local o, si no, la persona titular de 
la intervenció. 
 
Els ens locals i els organismes autònoms locals subjectes a tutela financera d’acord amb l’article 1 
d’aquesta Ordre han d’elaborar aquest informe per a cada trimestre natural i l’han de trametre al 
Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del tancament del trimestre natural. L’informe 
de tresoreria del primer trimestre de 2011 s’ha de trametre abans del 30 de juny de 2011. 
 
Les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera d’acord 
amb l’article 1 d’aquesta Ordre han d’elaborar aquest informe per a cada any natural i l’han de trametre al 
Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del tancament de l’any natural. 
 
En aquest informe s’ha de fer constar la informació relativa al compliment dels terminis que preveu 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat subjecta a tutela financera, en el format 
del model IT, Informe de tresoreria, amb el detall del nombre i l’import dels pagaments realitzats durant el 
període, dins i fora del termini legal, i de les obligacions pendents en les quals s’incompleixi el termini 
legal en la data de tancament del període.” 
 
Així doncs, a la vista del formulari 16 Informe de tresoreria afegit per la citada Resolució en l’Ordre sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, el contingut mínim del qual és el següent: 
 “... 
 

 QUART  TRIMESTRE EXERCICI 2013 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del 
termini legal 127 81.843  49,76% 
Resta de pagaments 117 82.626  50,24% 
Pagaments totals durant el trimestre 244 164.469 100,00% 
Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de tancament del 
trimestre natural 35 89.123  

 
...” 
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A la vista de  la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de Factures, es pot 
arribar a les següents,  
 
III.- CONCLUSIONS 
 
Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el quart 
trimestre natural de l’exercici 2013, sense haver sobrepassat el termini legal de 30 dies des de la seva 
data d’expedició, són les del llistat indicat com: ANNEX 1. La quantitat total és de: 81.842,77 euros. 
 
Segona.- 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 quart 
trimestre natural de l’exercici 2013, ascendeixen a 82.626,42 euros. ANNEX 2. 
 
Tercera.- 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 quart trimestre natural de l’exercici 2013, ascendeixen  a  89.123,38 euros. ANNEX 3.  
 
Quarta.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de tres mesos 
des de la seva anotació en el Registre de Factures, i de les que no s’ha reconegut l’ obligació,  no 
n’existeix cap al  respecte. 
 
Cinquena.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini d’un mes 
des de la seva anotació en el Registre de Factures, sense que l’ òrgan gestor hagi procedit a tramitar el 
reconeixement de l’ obligació, no n’existeix cap al  respecte. 
 
Móra d’Ebre, 31 de gener de 2014” 

 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al quart trimestre de l’exercici 
2013, relatiu al compliment dels terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la 
morositat. 
                                                            ----------------  
 
14.- Donar compte dels informes d'execució del pressupost, 3r i 4t trimestre de 
2013 
 
A la vista del que disposa l’art. 16 de 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, que diu el següent: 

“Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información  

Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente 
información: 

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones presupuestarias ya 
tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las 
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entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus 
estados complementarios. 

2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto. 

3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con 
la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de 
Cuentas. 

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla 
de gasto y del límite de la deuda. 

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de los 
ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los derechos 
recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las 
previsiones.  

Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades sujetas al 
Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales. 

6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inversiones y su 
financiación. 

7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que contendrá 
al menos información relativa a:  

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas 
incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería. 

b) Previsión mensual de ingresos. 

c) Saldo de deuda viva. 

d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de impacto en 
presupuesto. 

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo. 

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio corriente 
como de los años anteriores. 
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h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años. 

9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades 
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número de 
efectivos referidos al último día del trimestre anterior.” 

 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2013, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre, que va ser remès en data 30 d’octubre de 2013 al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i que tot seguit es transcriu literalment: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
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/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 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/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 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,  
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- 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 30/10/2013 l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 71 persones els quals 
es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 68 
Policia local 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

1 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2013 és de 1.217.622,44 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 
b) A data 30/10/2013 el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té una plantilla 
de personal de  persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

16 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2013 és de 130.691,92 
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 tercer 
trimestre de 2013 és del 30,46%. El grau d’execució del pressupost de despeses al tercer trimestre de 
2013  és del 32,30%. 
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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 tercer trimestre de 2013 és del 60,84%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al tercer trimestre de 2013  és del 60,75%. 
 
Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes 
totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori, ja que els 
cobraments i pagaments s’ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, 
respectivament, del mateix període.  
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de 
cobrament en termes totals és de 1.831.698,21 € i el pendent de pagament, de 805.752,24 €. Per exercici 
tancats, la recaptació del trimestre ha estat de 562.272,80 €. Anàlogament, els pagaments totals 
d’exercicis tancats durant el mateix període ascendeix a 340.373,11 €. 
 
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 2.664 € i el pendent de pagament, de 1.103,16 €. Per exercici tancats, la 
recaptació del trimestre ha estat de 9.497,12 €. Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix 
període ascendeix a 1.937,98 €. 
 
L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el tercer 
trimestre de l’exercici 2013. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del tercer 
trimestre del 2013 és de 616.302,98 €.  
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 
tercer trimestre del 2013 és de 26.166,27 €.  
 
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 fins a la data de finalització del tercer trimestre els 
següents drets i obligacions: 
 
Projecte de 
despesa 

RD Desviació RD en 
relació a l’annex 
d’inversions 

ADO Desviació ADO 
en relació a 
l’annex 
d’inversions 

Carrer Dr. Borràs 9.731,97 € 54.279,79 € 68.729,81 € 92.022,91 € 
Estabilització 
talussos castell 

0 € 924.293,47 € 0 € 924.293,47 € 

Complex barranc de 
les Moreres 

0 € 4.008.730 € 0 € 4.008.730 € 

Arranjament Camí 
del Cementiri 

5.654,31 € 5.654,31 € 9.989,76 € 9.989 € 

 
Les desviacions que hi ha hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions venen 
motivades pels següents motius: 
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- en relació a l’obra d’urbanització del carrer Doctor Borràs s’ha produït una desviació de 

l’import previst inicialment al pressupost de l’exercici vigent degut a una modificació del 
projecte. 

- pel que respecta a l’obra d’estabilització dels talussos del penya-segat del castell no 
s’ha pogut executar degut a que no s’ha pogut obtenir el finançament del Feder. 

- en relació a l’obra de construcció  dels equipaments i concessió parcial per a 
l’aprofitament del subsòl del Barranc de les Moreres aquesta no s’ha pogut iniciar per 
causes sobrevingudes de l’adjudicatari. 

 
4.2.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Escola, cal ressaltar que  al tercer trimestre es 
consigna un superàvit de tresoreria de 24.605,43 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és de 
24.605,43 €.  
 
En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Ajuntament, cal ressaltar que  al tercer trimestre es 
consigna un superàvit de tresoreria de 234.380,88 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és 
de 234.380,88 €. 
 
En ambdós casos, es preveu finalitzar el tercer trimestre amb un excedent de tresoreria de 0 euros i al 
quart amb un excedent de tresoreria de 0 euros.  
 
En el cas de l’Ajuntament, la previsió del mínim de tresoreria és de 234.380,88 euros, el qual s’ha calculat 
com els fons líquids al final del període. 
 
En el supòsit del Patronat, la previsió del mínim de tresoreria és de 24.605,43 euros, el qual s’ha calculat 
com els fons líquids al final del període. 
 
4.3. Morositat 
 
D’acord amb l’article 5 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 de les operacions comercials, no 
hi ha factures o documents justificatius que hagin 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. 
 
S’informa favorablement sobre el compliment dels terminis legals de pagament. No obstant, en el cas de 
l’Ajuntament es detecten obligacions pendents de pagament per import total de 86.840,58 € que no 
compleixen el termini legalment establert. 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el tercer trimestre, el càlcul de la necessitat de finançament és de  
-426.122,05 €. 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 continua no sent estable. 
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4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el tercer trimestre, dóna un import de 6.629.001,16  €, si  es 
compara amb la regla de la despesa determinada en l’aprovació del pressupost, el marge que ens queda 
per executar aquest pressupost assolint  la regla de la despesa és de -2.796.211,12 €. 
 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 7.109.590,19 €, que inclou el deute viu a llarg i a curt 
termini. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament no compleix en termes acumulats al tercer trimestre amb els objectius d’estabilitat i de la 
regla de la despesa. 
 
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 aquest 
trimestre.  
 
Es compleix en part amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor, tot i existir 
un total de 54 obligacions reconegudes pendents de pagament, que ascendeixen a un import total de 
86.840,58 euros. 
 
Finalment, cal destacar que a l’informe d’execució del pressupost del tercer trimestre de 2013 s’adjunten 
els formularis emplenats amb tota la informació detallada de l’estat d’execució del pressupost de 
l’Ajuntament i l’organisme autònom. 
 
Móra d’Ebre, 30 d’octubre de 2013” 
 
Segon.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2013, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre, que va ser remès en data 30 de gener de 2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i que tot seguit es transcriu literalment: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
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 
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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 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/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 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,  

- 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 31/12/2013 l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 71 persones els quals 
es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 68 
Policia local 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

1 
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L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2013 és de 1.691.271,63 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 
b) A data 31/12/2013 el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té una plantilla 
de personal de  persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

16 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2013 és de 178.441,18 
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 quart 
trimestre de 2013 és del 35,73%. El grau d’execució del pressupost de despeses al quart trimestre de 
2013  és del 43,98%. 
 
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 quart trimestre de 2013 és del 95,13%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al quart trimestre de 2013 és del 82,76%. 
 
Sobre la realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes 
totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori, ja que els 
cobraments i pagaments s’ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, 
respectivament, del mateix període.  
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de 
cobrament en termes totals és de 1.456.932,04 € i el pendent de pagament, de 812.811,02 €. Per exercici 
tancats, la recaptació del trimestre ha estat de 811.300,83 €. Anàlogament, els pagaments totals 
d’exercicis tancats durant el mateix període ascendeix a 374.961,11 €. 
 
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 12.273,92 € i el pendent de pagament, de 3.948,38 €. Per exercici tancats, la 
recaptació del trimestre ha estat de 9.497,12 €. Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix 
període ascendeix a 1.937,98 €. 
 
L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el quart 
trimestre de l’exercici 2013. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del quart 
trimestre del 2013 és de 422.453,81 €.  
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Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 
quart trimestre del 2013 és de 46.156,65 €.  
 
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 fins a la data de finalització del quart trimestre els 
següents drets i obligacions: 
 
Projecte de 
despesa 

RD Desviació RD en 
relació a l’annex 
d’inversions 

ADO Desviació ADO 
en relació a 
l’annex 
d’inversions 

Carrer Dr. Borràs 46.302,96 € 54.279,79 € 68.729,81 € 92.022,91 € 
Estabilització 
talussos castell 

0 € 924.293,47 € 0 € 924.293,47 € 

Complex barranc de 
les Moreres 

0 € 4.008.730 € 0 € 4.008.730 € 

Arranjament Camí 
del Cementiri 

5.654,31 € 5.654,31 € 9.989,76 € 9.989 € 

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

- en relació a l’obra d’urbanització del carrer Doctor Borràs s’ha produït una desviació de 
l’import previst inicialment al pressupost de l’exercici vigent degut a una modificació del 
projecte. 

- pel que respecta a l’obra d’estabilització dels talussos del penya-segat del castell no 
s’ha pogut executar degut a que no s’ha pogut obtenir el finançament del Feder i resta 
pendent la resolució de la sol·licitud de subvenció extraordinària per part del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals. 

- en relació a l’obra de construcció  dels equipaments i concessió parcial per a 
l’aprofitament del subsòl del Barranc de les Moreres aquesta no s’ha pogut iniciar per 
causes sobrevingudes de l’adjudicatari. 

 
4.2.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Escola, cal ressaltar que  al quart trimestre es 
consigna un superàvit de tresoreria de 37.831,11 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és de 
37.831,11 €.  
 
En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Ajuntament, cal ressaltar que al quart trimestre es 
consigna un superàvit de tresoreria de 247.740,80 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és 
de 247.740,80 €. 
 
4.3. Morositat 
 
D’acord amb l’article 5 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 de les operacions comercials, no 
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hi ha factures o documents justificatius que hagin 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. 
 
S’informa favorablement sobre el compliment dels terminis legals de pagament. No obstant, en el cas de 
l’Ajuntament es detecten obligacions pendents de pagament per import total de 89.123,38 € que no 
compleixen el termini legalment establert. 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el quart trimestre, el càlcul de la necessitat de finançament és de  
-911.423,84 €. 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 continua no sent estable. 
 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el quart trimestre, dóna un import de 9.945.997,66 €, si  es 
compara amb la regla de la despesa determinada en l’aprovació del pressupost, el marge que ens queda 
per executar aquest pressupost assolint  la regla de la despesa és de -6.113.207,62 €. 
 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 6.733.888,58 €, que inclou el deute viu a llarg i a curt 
termini. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament no compleix en termes acumulats al quart trimestre amb els objectius d’estabilitat i de la 
regla de la despesa. 
 
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 aquest 
trimestre.  
 
Es compleix en part amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor, tot i existir 
un total de 35 obligacions reconegudes pendents de pagament, que ascendeixen a un import total de 
89.123,38 euros. 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del quart trimestre de 2013, 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 s’adjunten al present informe. 
 
Móra d’Ebre,  30 de gener de 2014” 
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Tercer.- Assabentar-se dels Informes d’intervenció, corresponents al tercer i quart trimestre de l’exercici 
2013, relatius al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de 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. 
                                                            ----------------  
 
15.- Donar compte de l'informe anual de seguiment del pla d'ajust 
 
Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març de 2012 va aprovar un 
Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord amb la seva potestat d’autoorganització i en 
compliment dels requisits exigits en l’art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents: 
 

“Adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat 
pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un període 
coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es prevegi concertar en el 
marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a màxim de 10 anys de durada).  
 
Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust  
 
Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques consideri 
necessària per al seguiment del compliment d'aquest pla d'ajust, així com qualsevol altra 
informació addicional que es consideri precisa per garantir el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les obligacions de pagament a 
proveïdors.”  

 
Com sigui que aquest Pla d’Ajust va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques en data 30 d’abril de 2012, la qual cosa va comportar que s’entenia autoritzada l’operació 
d’endeutament a llarg termini per un import de 670.797,77 euros, per al pagament de les obligacions 
pendents de pagament, d’acord amb els requisits establerts al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons 
per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats locals que concertin les operacions 
d’endeutament previstes al mencionat reial decret-llei hauran de presentar anualment al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust 
contemplats a l’art. 7 del RDLlei 4/2012; En aquest mateix sentit, l’art. 10.3 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, disposa que les 
corporacions locals hauran d’enviar abans del dia 15 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre 
l’execució del Pla d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en aquest article. Així 
mateix, d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la Corporació Local.   
 
Per tot això, 
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Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció anual relatiu al compliment del Pla d’Ajust, el qual va 
ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 30 de gener de 2014, que tot seguit 
es transcriu literalment: 
 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ  

En virtut de l’establert a l’article 10 del RD-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el 
Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors i en l’article 4.1 b) de l’Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 de 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 i de conformitat a la Disposició 
Addicional Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, s’emet el següent 
informe.  

I. NORMATIVA APLICABLE 
 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març , pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant rdl 2/2004 ). 
 RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 

sisè de la Llei 39/1988- 
 Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals. 
 Reial Decret Llei 4 /2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 

d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 Reial Decret Llei 7/ 2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors. 

 Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat 
individual , el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d’ajust, que 
preveu el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel 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. 

 
II . ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre 
va aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula 
l’article 7 del RD Llei 4/2012. 
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe 
favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre. 
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Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que; 
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament 
que preveu aquest Reial decret llei , han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre l’execució dels plans 
d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 de febrer. 
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 
135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar 
l’informe anterior amb periodicitat trimestral. 
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local . 
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a 
requeriment del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels 
òrgans competents d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat . 
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les 
operacions d’endeutament concertades , les entitats locals que les hagin concertat 
podran ser sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat . La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i el 
seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes de 
seguiment . 
 
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot demanar 
la col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han 
d’ajustar a les normes i instruccions que determini aquella. El finançament necessària 
per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. " 
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha 
realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre 
HAP/2105/2012 , d'1 d’octubre, que en el seu article 10, recull que; 
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat 
Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i 
abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre en el cas de la corporació local, 
informació sobre, almenys, els punts següents: 
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat. 
Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment , s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors. 
Operacions amb derivats. 
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Qualsevol altre passiu contingent. 
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del 
pla d’ajust. 
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ...... 
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques abans del dia quinze de gener de cada any o abans del dia quinze del 
primer mes de cada trimestre, si es tracta de Corporacions Locals incloses en l’àmbit 
subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el contingut mínim següent: 
 
Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de Corporacions 
Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals també s0inclourà informació referida a la previsió 
de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral acumulada. 
 
Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de les 
mesures addicionals adoptades. 
 
Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla 
per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.” 
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , ha alliberat amb data 8 de 
gener de 2014, la plataforma de captura de dades relativa al "Informe de seguiment 
del pla d'ajust i altra informació addicional (Art. 10 Ordre HAP/2105/2012 , d'1 
d’octubre )" , plataforma que estarà disponible fins al 31 de gener de 2014. 
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet el següent; 
 
III . INFORME 
 
1 Que de conformitat amb el que regula l’article 10 del Reial decret-llei 7/2012, 
l’interventor municipal ha d’emetre un informe de manera anual sobre l’execució del 
pla d’ajust. D’aquest informe se’n donarà compte al ple, i del contingut del mateix es 
traslladarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la plataforma 
telemàtica que habilita el mateix Ministeri. 
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han 
regulat en l’Ordre HAP/2105/2012 , d'1 d’octubre . Per al cas de l'Ajuntament de Móra 
d’Ebre, en no ser una corporació local dels articles 111 i 135 del TRLRHL, la 
informació s’ha de remetre de manera anual abans del quinze de gener de cada 
exercici i referida al precedent. Per a aquest segon any, s’ha ampliat el termini de 
remissió al Ministeri fins al 31 de gener de 2014. 
 
2 L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 10 
de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, ha de contenir informació sobre els punts 
següents: 
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- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant 

l’entitat, total del crèdit disponible i el crèdit disposat. 

- Deute comercial contret classificat per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de 
crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 

- Operacions amb derivats. 

- Qualsevol altre passiu contingent. 

- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les 
mesures del pla d’ajust. 

Cal matisar, que la comptabilitat de l’exercici 2013 no està tancada, i no està aprovada 
la liquidació del pressupost del mateix exercici, que d’acord amb l’article 191 del 
TRLRHL la confecció de la liquidació per part de les entitats locals s’haurà de dur a 
terme abans del primer de març, de manera que la informació que s’inclou en el 
present informe i la que es va a remetre al Ministeri a través de la plataforma 
telemàtica, és la disponible a data d’avui a la intervenció municipal, aquesta no ha de 
tenir alteracions substancials sobre la qual sorgeixi de la liquidació, donat l’avançat 
estat de la comptabilitat, però sí que pot variar en alguns aspectes pressupostaris. 
 
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAP, posseeix el 
següent índex de continguts: 
 
1 . - Informació d’Ingressos. 
2 . - Informació de despeses. 
3 . - Magnituds pressupostàries i d’endeutament. 
4 . - Avanç de romanent de tresoreria. 
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic. 
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
7 . - Informació sobre el deute comercial. 
8. -Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
 
1 . - Informació relativa a l’evolució dels ingressos a 31/12/2013 i comparativa amb la 
previsió continguda en el pla d’ajust, així com l’execució de les mesures d’ingressos 
previstes al pla d’ajust i, en el seu cas, de les mesures addicionals adoptades.  
 
 
 

(en miles de euros) Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos 
acumulados) (*)  

 

Ingresos  Dato de liquidación 
ejercicio 2012   

Dato del plan 
de ajuste  

1er. Trimestre  2º trimestre  3er. Trimestre  4º trimestre  Proyección anual 
2013 estimada (**)  

Desviación de la 
estimación anual s/ 
plan de ajuste  

Ingresos corrientes:  5.017,68 5.268,09 0 0 0 3.757,51 3.757,51 -28,67%

Ingresos de capital:  287,32 443,37 0 0 0 69,46 69,46 -84,33%
Ingresos no 
financieros:  

5.305,00 5.711,46 0 0 0 3.826,97 3.826,97 -32,99%
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Ingresos financieros: 670,80 0 0 0 0 0 0 -0,00%
Ingresos Totales:  5.975,80 5.711,46 0 0 0 3.826,97 3.826,97 -32,99%
Ingresos generados 
derivados de las 
medidas de ajuste 
en relación al año 
inicial 

56,00 0 0 0 0 0 -100,00%

Ingresos generados 
derivados del propio 
ejercicio de la 
actividad económica  

5.655,46 0 0 0 3.826,97 3.826,97 -32,33%

Ingresos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción 
medida de ingresos 

Dato 
del plan 
de 
ajuste  

Ajustes 
acumulados en 
ejercicios 
anteriores  

1er. 
trimestre  2º trimestre 

3er. 
trimestre  4º trimestre 

Proyección 
anual 2012 
(año actual) 
estimada  

Ajustes 
acumulados 
hasta el 
presente 

Desviación de 
la estimación 
anual / plan de 
ajuste  
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2 . - Informació relativa a l'evolució de les despeses a 31/12/2013 i comparativa amb la 
previsió continguda en el pla d’ajust. 
 
 

ejercicio  
Medida1: Subidas 
tributarias, 
supresión de 
exenciones y 
bonificaciones 
voluntarias.  

0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Medida 2: Refuerzo 
de la eficacia de la 
recaudación 
ejecutiva y 
voluntaria (firma de 
convenios de 
colaboración con 
Estado y/o CCAA).  

0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Medida 3: 
Potenciar la 
inspección 
tributaria para 
descubrir hechos 
imponibles no 
gravados.  

0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Medida 4: Correcta 
financiación de 
tasas y precios 
públicos  

0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Medida 5: Otras 
medidas por el lado 
de los ingresos 

56,00 0 0 0 0 0 0 0 -100,00% 

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR 
LAS MEDIDAS 
relativas a ingresos 
CORRIENTES  

0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Ahorro total 
generado por las 
medidas relativas a 
ingresos  

0 0 0 0 0 0 0 0 -100,00%

(en miles de euros) Ejecución trimestral realizada obligaciones   
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Gastos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida de 
gastos  

Dato 
del 
plan de 
ajuste  

Ajustes 
acumulados 
en ejercicios 
anteriores  

1er. 
trimestre  

2º 
trimestre  

3er. 
trimestre  

4º 
trimestre  

Proyección 
anual 2013  
estimada  

Ajustes 
acumulados 
hasta el 
presente 
ejercicio  

Desviación de la 
estimación anual / 
plan de ajuste  

Ahorro en capítulo 1 del 0 0 0 0 0 0 0 0 % 

reconocidas netas (acumulada)  

Gastos  
Dato de 
liquidación 
ejercicio 2012 

Dato del 
plan de 
ajuste  

1er. 
trimestre  2º trimestre  

3er. 
trimestre  4º trimestre  

Proyección 
anual 2013 
estimada  

Desviación de 
la estimación 
anual / plan de 
ajuste  

 

Gastos 
corrientes:  3.862,12 4.232,48 0 0 0 4.003,32 4.003,32 -5,41% 

Gastos de 
capital:  379,54 566,19 0 0 0 326,71 326,71 -42,29% 

Gastos no 
financieros:  4.241,66 4.798,67 0 0 0 4.330,03 4.330,03 -9,77% 

Gastos 
operaciones 
financieras:  

455,37 532,05 0 0 0 423,73 423,73 -20,35% 

Gastos Totales:  4.697,03 5.330,72 0 0 0 4.753,76 4.753,76 -10,82% 
Gastos 
generados 
derivados de las 
medidas de 
ajuste 

0 0 0 0 -31,84 -31,84 0,0% 

Gastos 
generados 
derivados del 
propio ejercicio 
de la actividad 
económica 

5.330,72 0 0 0 4.785,60 4.785,60 -10,82% 

 
Saldo 
obligaciones 
pendientes de 
aplicar al ppto al 
final de cada 
trimestre:  

0,20 0    0 0 0,00% 

Periodo medio 
de pago a 
proveedores (en 
días):  

30,00  34,00 34,00 13,33% 

Gasto corriente 
financiado con 
remanente de 
tesorería 
(afectado y/o 
gastos 
generales):  

 0 0  
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Pto consolidado 
(medidas 1,2, 3, 4, 5, y 
6)  
Ahorro en capítulo 2 del 
Pto consolidado 
(medidas 7, 9, 10, 12, 
13, 14 y 15 )  

0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Ahorro en capítulo 4 del 
Pto consolidado 
(medida 8)  

0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Ahorro en capítulo 6 del 
Pto consolidado 
(medida 11)  

0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Ahorro en otras medidas 
de gasto (medida 16)  0 0 0 0 0 31,84 31,84 31,84 0,0%

De ellas (medida 16) 
otras medidas de gasto 
corriente  

0 0 0 0 0 0 0 0

De ellas (medida 16) 
otras medidas de gasto 
no corriente  

0 0 0 0 0 31,84 31,84

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a 
gastos CORRIENTES  

0 0 0 0 0 0 0 0

Ahorro total generado 
por las medidas 
relativas a Gastos  

0 0 0 0 0 31,84 31,84 31,84 0,0%

 
 
 

• Justificació de les desviacions pel costat dels ingressos 
 

Pel que fa referència al resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost 
d’ingressos hem de matisar i justificar les desviacions produïdes entre les previsions 
del Pla d’ajust per a l’any 2013 i l’execució real (projecció anual 2013 estimada). Amb 
caràcter general, les desviacions produïdes, en termes percentuals, es deriven 
principalment de l’estat de comptabilització dels ingressos (en termes de drets 
reconeguts nets) ja que en el moment que es van complimentar els formularis encara 
no es disposava de la informació comptable en un estat avançat proper al tancament 
de l’exercici pressupostari. 
 
En particular, en relació als ingressos corrents en què la desviació produïda és del -
28,67 %, ens remetem als motius amunt indicats, a més de matisar que en el moment 
de mecanització dels formularis encara no es disposava de la liquidació definitiva dels 
impostos directes, la gestió dels quals està delegada a BASE, organisme autònom de 
la Diputació de Tarragona, així com la liquidació de la concessió administrativa del 
servei públic d’abastament d’aigua potable i clavegueram. 
 
Pel que respecta als ingressos de capital, en què es produeix la major desviació de 
l’estimació anual en relació al pla d’ajust aprovat, en un -84,33 %, hem d’afegir que 
aquest fet és degut al descens del ritme d’execució d’inversions reals durant l’exercici 
econòmic 2013 en relació a l’exercici de referència del pla d’ajust (2011), la qual cosa, 
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en aquest cas, porta aparellada la reducció dels ingressos de capital, en concret les 
subvencions de capital que financin aquestes inversions.  
 
Finalment, és important destacar que en relació als ingressos financers (capítols 8 i 9) 
de l’estimació del pressupost liquidat) no es produeix cap variació respecte a les 
previsions del pla ja que al pla d’ajust no està prevista la concertació de cap nova 
operació de crèdit. 
 
Altrament, el Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a 
través d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures 
estava prevista a partir de l’exercici econòmic 2013, concretament a la 5 (altres 
mesures pel costat dels ingressos), per la qual cosa, a data d’avui, encara no s’han 
produït els ajustos previstos per a l’exercici pressupostari 2013. Els ajustos proposats 
al Pla per a aquest exercici consisteixen en què el producte de les formulacions de les 
subvencions del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona (en endavant, 
PAM) i del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant, PUOSC) es 
destinarà a sufragar les despeses corrents del propi exercici econòmic, per un import 
de 56.000 euros. 
 
En aquest sentit, és important destacar que una de les mesures que es van adoptar a 
l’exercici econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del 
Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 
74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al pagament de les 
amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir el 
deute viu. 
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic actual en data 25 de febrer de 2013 es va 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per 
un període de quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment 
del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 
2013-2016. A dia d’avui la resolució de la concessió d’aquesta subvenció està pendent 
per part del Departament abans indicat de la Generalitat de Catalunya.  
 

• Justificació de les desviacions en el costat de les despeses  
 
Pel que fa a l’estat d’execució de despeses és important destacar que la projecció 
anual estimada de l’exercici 2013 complimentada als formularis, en termes 
d’obligacions reconegudes netes, és propera a la que resultarà en el moment de 
confeccionar la liquidació de l’exercici 2013, per tot això, cal afegir els comentaris 
següents: 
 

- En les despeses corrents es produeix una desviació negativa del 5,41 %, la 
qual cosa indica una lleugera reducció dels mateixos en relació amb les 
previsions del pla. 

- En les despeses de capital la desviació és major en termes negatius del 
42,29 %, la qual cosa ve donada pel descens i l’inexecució d’algunes 
actuacions d’inversió previstes inicialment al pressupost de 2013. 
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- En les despeses per operacions financeres la desviació és major que la 
produïda l’exercici 2012 en sentit positiu, ja que hi ha una desviació 
respecte les previsions del pla d’ajust en un -20,35 %.  

 
En relació a les mesures adoptades pel costat de les despeses és interessant 
assenyalar que el pla d’ajust no preveu cap tipus d’ajust en aquest sentit. No obstant 
això, i en seguiment de les indicacions de la Diputació de Tarragona a la mesura 16 
anomenada “altres mesures de despesa no corrent” s’ha inclòs l’import de 
l’amortització extraordinària i anticipada (31.838,23 euros) que es va dur a terme al 
mes de desembre de 2013 del préstec formalitzat en data 26 d’octubre de 2011 amb 
càrrec a la línia ICO directe entitats locals de l’any 2011 (RDL 8/2011) amb el Banco 
Santander, SA, ja que considerem que aquesta mesura adoptada és important per tal 
d’aconseguir reduir el deute viu de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, pel que respecta al costat de les despeses concloem que l’execució de les 
obligacions reconegudes netes durant l’exercici 2013 segueix el camí de les 
previsions, a grans trets, contingudes al Pla d’ajust, fins i tot en algun cas millorant-les 
en el sentit que s’ha produït una contenció de la despesa en general. 
 
3 . - Seguiment de magnituds pressupostàries, financeres i endeutament (sense 
considerar reintegraments de liquidacions definitives de la participació en tributs de 
l'Estat) 
 
(Cantidades en miles de 
euros) 

Dato del plan de ajuste Deuda viva a 
31/12/2013 

Desviación de la 
estimación anual/plan 
de ajuste 

Deuda viva: 6.536,23 6.733,89 3,02% 
A corto plazo 
(operaciones de 
tesorería): 

541,19 368,14 -31,97% 

A largo plazo: 5.995,04 6.365,75 6,18% 
Operación 
endeudamiento FF.PP.: 

672,39 670,80 -0,23% 

Resto operaciones 
endeudamiento a largo 
plazo: 

5.322,65 5.694,95 6,99% 

 
 
 
 

Datos del plan de ajuste A 31/12/2013 Desviación de la 
estimación anual / plan 
de ajuste 

Anualidades 
operaciones 
endeudamineto a 
largo plazo: 

718,17 554,42 -22,80% 

Cuota total de 
amortización del 
principal: 

532,05 423,73 -20,36% 

Operación 
endeudamiento FF.PP.: 

0,00 0,00 0,00% 

Resto op. 
Endeudamiento a largo 
plazo: 

532,05 423,73 -20,35% 
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Cuota total de 
intereses: 

186,12 130,69 -29,78% 

Operación 
endeudamiento FF.PP.: 

33,62 37,11 10,38% 

Resto op. 
Endeudamiento a largo 
plazo: 

152,50 93,58 -38,63% 

  
 Dato del plan de ajuste Ejercicio 2013 Desviación de la 

estimación anual / plan 
de ajuste 

Ahorro bruto 1.035,61 -245,81 -123,73% 
Ahorro neto 503,56 -669,54 -232,96% 
Ahorro neto después de 
aplicar remanente de 
tesorería 

 -669,54 0,00% 

Saldo de operaciones 
no financieras 

912,79 -503,06 -155,11% 

Ajustes SEC (en 
términos de 
contabilidad nacional) 

0,00 0,00 0,00% 

Capacidad o 
necesidad de 
financiación 

912,79 -503,06 -155,11% 

 
 
4 . - Avanç de romanent de tresoreria 
 
 
(Cantidades en 
miles de euros) 

Dato del plan de 
ajuste 

Avance Desviación (%) 

Remanente de 
tesorería gastos 
generales 

0,65 466,52 71.672,3 

Exceso de 
financiación 
afectada 

 153,60  

Saldos de dudoso 
cobro 

227,69 315,80 38,69 

 
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic 
 

Ente avalista  
Saldo a:  

a 31 de marzo a 30 de 
junio a 30 de septiembre a 31 de 

diciembre 
Administración General del 
Estado  0 0 0 0

CCAA  0 0 0 0
EELL  0 0 0 0
Total  0 0 0 0
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6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
 
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 31/12/2013. 
 

OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS  

Entidad Local: 
09-43-093 AA Móra d'Ebre    

 

CIF: 
P4309400B

 

Marcar si el Ente, a la fecha, no tiene concertada ninguna operación de 

endeudamiento  
 

Identificación 
Entidad 

prestamista 
Tipo de 

operación 
Principal 

Pendien
te de 

amortiz
ar 

Tipo 
de 

inter
és 

(F/V) 

Indice 
de 

referen
cia 

Marg
en 

(%) 

T.I. 
fijo 
(%
) 

Fecha de 
formaliz. 

Fecha de 
cancelac. 

Años 
de 

carenc
ia 

AGE_LPDTE_2
008  

ADMINISTRAC
IÓN GENERAL 
DEL ESTADO  

Diferimien
to 

Devolucio
n 

participaci
ón 

Tributos 
Estado  

98.110 62.136 F    
0,0
0  

20/07/20
10  

 0  

AGE_LPDTE_2
009  

ADMINISTRAC
IÓN GENERAL 
DEL ESTADO  

Diferimien
to 

Devolucio
n 

participaci
ón 

Tributos 
Estado  

265.020 209.807 F    
0,0
0  

21/07/20
11  

 0  

AGE_LPDTE_2
011  

ADMINISTRAC
IÓN GENERAL 
DEL ESTADO  

Diferimien
to 

Devolucio
n 

participaci
ón 

Tributos 
Estado  

36.091 14.376 F    
0,0
0  

19/07/20
13  

 0  

O.Tresoreria 
01/07  

BANCO 
BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA, 
S.A.  

Otra  100.000 100.000 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

5,50   
19/12/20

13  
31/12/20

14  
0  

BCL  

BANCO DE 
CREDITO 
LOCAL DE 
ESPAÑA, S.A.  

Préstamo  
1.558.5

54 
1.324.7

71 
V  

EURIBO
R a 1 
año  

0,15   
08/07/20

05  
16/05/20

30  
3  

105677  
BANCO 
POPULAR 
ESPAÑOL, S.A. 

Préstamo  670.798 670.798 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

5,94   
23/05/20

12  
23/05/20

22  
2  

SCH  
BANCO 
SANTANDER, 
S.A.  

Préstamo  598.514 474.273 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

0,23   04/06/20
08  

04/06/20
29  

1  

ICO-
SANTANDER  

BANCO 
SANTANDER, 
S.A.  

Préstamo  199.124 105.044 F    
6,5
0  

26/10/20
11  

10/11/20
14  

0  
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11.933.532/37 
BANKIA 
BANCA 
PRIVADA, S.A. 

Préstamo  200.000 136.876 V  
EURIBO
R a 1 
año  

1,75   
16/04/20

10  
16/04/20

20  
0  

Caja Madrid  BANKIA, S.A.  Otra  500.000 387.383 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

0,20   
18/06/20

08  
30/06/20

27  
1  

O. Tresoreria 
03/07  

BANKIA, S.A.  Otra  270.000 270.000 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

5,00   
07/01/20

13  
31/12/20

13  
0  

Caixa 
Tarragona II  

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA  

Otra  
1.327.0

79 
1.057.5

89 
V  

EURIBO
R a 3 
meses  

0,50   
28/05/20

08  
30/05/20

29  
1  

Caixa 
Tarragona III  

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA  

Otra  
1.229.6

25 
979.925 V  

EURIBO
R a 3 
meses  

0,50   
28/05/20

08  
30/05/20

29  
1  

Caixa 
Tarragona  

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA  

Préstamo  150.252 32.197 V  
EURIBO
R a 1 
año  

0,20   
24/01/20

04  
30/09/20

16  
0  

Caixa Pensions 
CAIXABANK, 
S.A.  

Otra  500.000 395.833 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

0,75   
16/10/20

08  
01/01/20

28  
1  

O. Tresoreria 
01/13  

CAIXABANK, 
S.A.  

Otra  45.000 45.000 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

5,00   
04/11/20

13  
31/10/20

14  
0  

9620.308.652
991-10  

CAIXABANK, 
S.A.  

Préstamo  472.000 171.623 V  
EURIBO
R a 1 
año  

0,50   
27/06/20

07  
30/06/20

16  
0  

C.Catalunya  
CATALUNYA 
BANC, S.A.  

Otra  285.000 127.232 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

0,15   
24/12/20

04  
31/12/20

19  
0  

SOREA 120  OTRA  Otra  120.000 99.307 V  
EURIBO
R a 1 
año  

0,00   
02/10/20

02  
01/06/20

37  
0  

SOREA 27  OTRA  Otra  27.809 22.696 V  
EURIBO
R a 1 
año  

0,00   
02/10/20

02  
01/06/20

37  
0  

SOREA 450  OTRA  Otra  450.759 380.205 V  
EURIBO
R a 1 
año  

0,00   
02/10/20

02  
01/06/20

37  
0  

 

 

 
 
7 . - Informe trimestral de seguiment de deute comercial 
 

(En miles de euros)  
Antigüedad (fecha de recepción de facturas) 

Total 

Año: 2013 (año actual) 

Año 
2012 

Año 
2011 

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad  

1er. 
trimestre 2º trimestre 3er. 

trimestre 4º trimestre 

Capítulo 2  0 0 0,66 175,67 0 0 0 176,33
Capítulo 6  0 0 0 13,53 0 0 0 13,53
Otra deuda comercial  0 0 0 2,17 0 0 0 2,17
Total  0 0 0,66 191,37 0 0 0 192,03
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El deute comercial a 31/12/2013, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
192,03 milers d’euros. 
 
8 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent 
 
a) Operaciones con derivados: 
 
      Saldo a:  
Operaciones con 
derivados  Descripción a 31 de marzo 

a 30 de 
junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Operación 1   0 0 0 0 
Operación 2   0 0 0 0 
Operación 3   0 0 0 0 
Operación 4   0 0 0 0 
Resto de operaciones   0 0 0 0 
Total  0 0 0 0 
 
b) Cualquier otro pasivo contingente: 
 
 (En miles de euros)  Saldo a: 

Otro pasivo contingente  Descripción 
a 31 de 
marzo 

a 30 de 
junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Pasivo 1   0 0 0 0 
Pasivo 2   0 0 0 0 
Pasivo 3   0 0 0 0 
Pasivo 4   0 0 0 0 
Resto de pasivos 
contingentes  0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emet sense perjudici de qualsevol 
altre millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la 
Corporació, perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió plenària que es 
celebri. 
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcats a la plataforma telemàtica de 
captura de dades habilitada a l’efecte abans del 31 de gener de 2014. 
 
Caldrà continuar amb les mesures contingudes en el pla d’ajust de l'Ajuntament de 
Móra d’Ebre al futur per veure si es consolida el compliment dels objectius continguts 
en el mateix. 
 
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2013, s’haurà 
d’analitzar amb dades certes, el grau de compliment del pla d’ajust, i adoptar, si 
s’escau, les mesures que siguin procedents. 
 
Móra d’Ebre, 29 de gener de 2014” 
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Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció anual sobre el compliment del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, 
i l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
                                                             ----------------  
 
16.- Moció Unió de Pagesos de suport als pagesos i propierais afectats pels 
robatoris 
 
Es dóna compte de la moció presentada per la Unió de Pagesos de Catalunya, que tot seguit es transcriu: 
 
“PROPOSTA DE MOCIÓ EN SUPORT ALS PAGESOS I PROPIETARIS AFECTATS PER L’ONADA DE 
ROBATORIS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES I RAMADERES I AL MÓN RURAL  
 
Vist que des de fa anys la seguretat a les explotacions agràries i ramaderes, i per extensió a les zones 
rurals de Catalunya, resta fortament qüestionada pels constants robatoris i agressions que pateixen les 
persones que hi viuen i treballen. Aquest fet ha generat una veritable estat d’inseguretat entre els seus 
habitants que pot derivar cap un problema de caràcter social arreu del territori.  
 
Per això es fa del tot necessari un projecte de seguretat integral que combini diverses mesures 
dissuasòries per posar fre a l’actuació dels delinqüents i poder-ne evitar la seva reincidència, com ara, la 
incautació dels vehicles que s’han utilitzat per delinquir.  
 
Cal que tots els grups polítics que formen part de l’arc parlamentari del Congrés de Diputats de l’Estat 
facin propostes a la reforma del codi penal, i que recullin l’enduriment de les penes per robatoris i actes 
vandàlics a les zones agràries i rurals.  
 
Cal que s’incrementin les dotacions policials de Mossos d’Esquadra a les zones rurals i agràries.  
 
Cal que es reforcin els controls per part dels Mossos d’Esquadra a les ferrovelleries, als mercats de 
segona mà i als mercats ambulants, i s’exigeixi als ferrovellers i als paradistes la traçabilitat dels 
productes o les produccions que posen a la venda, per evitar la compra – venda del gènere robat.  
 
Cal que el sistema per emetre les denúncies sigui el més àgil possible per evitar més inseguretat a les 
persones que han estat víctimes de robatoris o actes vandàlics.  
 
Cal que s’estableixi una coordinació efectiva entre les comissaries entre Mossos d’Esquadra i les 
comissaries de la Guàrdia Urbana, on n’hi hagi, que puguin agilitar els processos d’identificació dels 
delinqüents.  
 
Per tot això, s’acorda: 
 
1) Instar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, que en la propera reforma del codi penal 
s’inclogui l’enduriment de les penes en robatoris de productes agraris o mitjans de producció, i molt 
especialment en el casos de delinqüents reincidents.  
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2) Instar al Govern de l’Estat, que estableixi un sistema de traçabilitat de tots el productes que hi ha al 
mercats i les ferrovelleries per fer possible la vigilància i dissuasió en la revenda dels productes agraris o 
mitjans de producció robats.  
 
3) Instar al Departament d’Interior, per a què s’augmenti la vigilància dels Mossos d’Esquadra arreu de les 
zones agràries i rurals del Camp de Tarragona i s’agilitin els processos en la tramitació de les denúncies.  
I que es tiri endavant un projecte de seguretat integral que coordini les forces de seguretat per identificar 
els delinqüents i agilitar la seva detenció quan hagin delinquit.  
 
4) Comunicar l’aprovació d’aquests acords a:  
 

- Congreso de Diputados. Excm. Sr. Presidente, Don Jesús Posada. C/ Floridablanca, s/n. 
28071 Madrid (España)  

- Ministerio de Justicia. Excm. Sr. Ministro, Don Alberto Ruiz – Gallardón Jiménez. C/ San 
Bernardo, 45. 28071 Madrid (España)  

- Departament d’Interior. Hble. Sr. Conseller, Ramon Espadaler i Parcerisas. Carrer de la 
Diputació, 355. 08009 Barcelona.  

- Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana. Casa de l’Agricultura. Carrer 
Ulldecona, 21-31. 08038 Barcelona”.  
 

A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 24 de febrer de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
ÚNIC: Aprovar el tots els aspectes la moció presentada per la Unió de Pagesos. 
 

Intervé El Sr. Moreno i manifesta que, al punt tres, on es demana que s’augmenti la 
vigilància dels Mossos d’esquadra arreu de les zones agràries i rurals del Camp de 
Tarragona, s’incloguin  també les Terres de l’Ebre.  

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNANIMITAT dels membres presents dels 
tretze que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
17.- Informació alcaldia 
 

De les diferents obres i millores que s’estan duent a terme al municipi: 
 
Comença explicant que s’han iniciat les obres de substitució, millora i reforma de 
algunes voreres de carrers del municipi; s’han iniciat les obres  a la plaça de Dalt i a 
l’entrada del carrer d’Antoni Asens i la intenció és executar obres als carrers del Doctor 
Peris, de Bonaire i de la Raval del Sol, per substituir totes aquelles voreres molt 
deteriorades ja que és molt més econòmic substituir-les que reparar-les. S’ha previst que 
aquesta obra finalitzi el mes de juliol.  
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També s’han iniciat  unes obres al Calvari  per intentar recuperar i mantenir aquest 
indret, el disseny de la reforma ha estat realitzat de forma totalment gratuïta per 
gentilesa de l’arquitecta Elia Vaqué i posteriorment s’ha sotmès a criteri d’altres 
entitats locals com ara l’associació de Processons de Setmana Santa i la Parròquia, entre 
d’altres, i s’ha obtingut el seu vist i plau. Aquesta obra el que pretén bàsicament és  
impedir el pas de vehicles per aquest indret, i alhora mantenir i millorar el final del 
recorregut del Viacrucis que acaba a l’ermita tot enjardinant mínimament l’espai per 
dignificar-lo i, des del qual, poder gaudir de la vista del riu i tota la vallada. 
 
Continua dient que estan a punt d’acabar  les obres de millora dels semàfors, s’han 
renovat tots els equipaments substituint-los per tecnologia moderna led cosa que 
representa un consum molt inferior i que, a més a més, permetrà en un futur poder 
comandar de manera centralitzada aquestes infraestructures per aconseguir un consum 
encara més baix.  
 
També explica  que el dia 25 es va procedir a l’obertura de pliques per part 
d’infraestructures.cat. que és l’empresa que gestiona la licitació de les obres del col·legi  
Lluis Viñes. S’han presentat un total de 22 empreses  en aquest concurs i s’està a 
l’espera del dictamen final per saber quina és l’empresa adjudicatària d’aquesta obra, 
pensem que tant bon punt estigui adjudicat les obres haurien de començar en un termini 
prudent.  
 
Continua dient adreçant-se al Sr. Moreno  que tenim un tema mol important que són les 
obres del castell, per l’indret i per la seva necessitat,  aquestes obres que pugen 
900.000€ es financen en  450.000€  és a dir el 50% propvinent de la llei de barris però  
s’està pendent dels altres 450.000€, el  febrer  es va prendre un acord per part de la de 
la Generalitat de tramitar un ajut extraordinari i especial per l’ajuntament de Móra 
d’Ebre  per poder dur a terme  aquesta obra,  i ens van dir que en un curt termini  és 
prendria un segon acord ara ens falta que la quantificació sigui la que pretenem i  per 
tant esperem que en un termini molt curs de temps puguem anunciar que aquest acord 
és definitiu.  
 
Per acabar comunica que el proper dimarts dia 4 de març s’iniciaran les obres de 
substitució de tot l’enllumenat per l’eficiència energètica, l’obra s’executarà en dos 
mesos i mig, en aquest sentit l’empresa va donar una bona notícia ja que la licitació 
s’havia fet per sobre 1298 punts de llum quan realment n’hi ha 1490;  Fecsa Emdesa ha 
decidit renovar i finalment es farà la substitució del 100% de punts de llum que hi ha al  
municipi. 

                                                             ----------------  
 
18.- Precs i preguntes 
 
No es tractà per no haver-hi 

 
*************** 

 
I no havent-hi mes assumptes a tractar per ordre de la Presidència, s'aixeca la sessió, i per a fer-hi 
constar el que s'ha tractat i els seus acords presos, estenc la present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-
President.  
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Mora d'Ebre, 27 de Febrer de 2014          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 

 


