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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      3 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   10 d'Abril 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. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Sr. Josep A. Moreno Vidal, Regidor 
 
Ordre del dia: 

 
1.- Aprovació, si s 'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
2.- Informació de les resolucions d'alcaldia d'ençà la última sessió. 
3.- Expedient aprovació inicial bases per la concessió d'ajuts per l'adquisició de llibres escolars, curs 
2014-2015. 
4.- Aprovació, si s'escau, de l'informe de mobilitat zona esportiva. 
5.- Expedient d'aprovació de modificació de les bases d'ajuts al Casc Antic. 
6.- Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 01/2014 de crèdit extraordinari. 
7.- Ratificació del decret d'aprovació del Pla pressupostari de mig termini 2015 -2017. 
8.- Donar compte del decret d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2013. 
9.- Aprovació de la Moció de suport a la candidatura per la declaració de patrimoni de la UNESCO de la 
Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll 
10.- Informació d'alcaldia. 
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11.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que abans d’iniciar la sessió vol excusar l’assistència del regidor del grup 
d’ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) Senyor Josep Antoni Moreno  ja que avui,  per motius de 
força major, no podrà assistir al ple. 
 
1.- Aprovació, si s 'escau, 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 les actes núms.  1 /2014 i 2/2014, corresponents a 
les sessions celebrades els passats dies 27 de febrer de 2014 i 11 de març de 2014, les quals són 
APROVADES PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió.  
                                                             ----------------  
 
2.- Informació de les resolucions d'alcaldia d'ençà la última sessió. 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió plenària:  
  

numero data resum 

20140007 17/02/2014 Incoació expedient modificació bases execució pressupost 2014 

20140008 19/02/2014 Convocatòria CI 

20140009 24/02/2014 Convocatòria Ple 

20140010 07/03/2014 Convocatòria Ple extraordinari i urgent. 

20140011 07/03/2014 Incoació exp. 01/2014, de modificació de crèdit 

20140012 12/03/2014 Informació prèvia immoble carrer Nou, 34 

20140013 18/03/2014 Bestreta treballador municipal 

20140014 21/03/2014 Aprovació liquidació exercici 2013 

20140015 24/03/2014 Inici expedient baixa ofici padro habitants 

20140016 24/03/2014 Contractació puntual electricista 

20140017 26/03/2014 Bestreta treballador municipal 

20140018 26/03/2014 Bestreta treballador municipal 

20140019 28/03/2014 Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2015-2017 
 
                                                            ----------------  
 
3.- Expedient aprovació inicial bases per la concessió d'ajuts per l'adquisició de 
llibres escolars, curs 2014-2015. 
 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 
Cif núm. P 4309400 B       

 
 
   Secretaria 

 
  

 
 

Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 
http://www.moradebre.cat 

3

Com sigui que l’Estatut d’Autonomia  de Catalunya estableix a l’article 21, apartat 1, que “totes les 
persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat...”, a l’apartat 4 que 
“l’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s’estableixin per llei” i a 
l’apartat 6 que “totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les 
lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions als 
nivells educatius superior, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències”. 
 
Amb aquesta finalitat de gratuïtat, l’ajuntament de Móra d’Ebre vol contribuir amb una ajuda per a 
l’adquisició de llibres de text, degut a que la compra d’aquests constitueixen una despesa obligatòria per a 
totes les famílies, per la  perdut poder adquisitiu durant aquests anys  atenent a la situació econòmica 
actual.  
 
Atès que és d’interès d’aquest consistori la convocatòria d’ajuts per sufragar les despeses originades per 
l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres escolars a tots/es els/les alumnes empadronats/des a 
Móra d’Ebre i matriculats/des en centres públics o concertats d’educació infantil, primària i ESO, 
mitjançant qualsevol de les modalitats contemplades a les Bases presentades. 
 
Com sigui que s’han elaborant els pressupostos per l’exercici 2014 i s’inclou assignació pressupostària 
pels ajuts per a l’adquisició de llibres escolars curs 2014- 2015. 
 
Atès que en acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2014, es va incoar l’expedient 
corresponent per la redacció d’unes bases d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars, i que regiran la 
concessió d’ajuts pel curs 2014-2015. 
 
 Vist l’informe de secretaria i intervenció, que consta a l’expedient, així com d’altra documentació. 
 
D’acord amb el que disposen els 239 i ss.  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 i arts. 118 del a 129 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals. 
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 7 d’abril de 2014,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD, 
 
PRIMER: Aprovar les Bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars Curs 
2014-2015. 
 
SEGON: Procedir a la seva exposició pública  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. 
 
TERCER: Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament aprovades. 
 
QUART: Notificar-ho als interessats.  
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Intervé el Sr. Melchor  per  manifestar que aquestes  bases són les mateixes dels dos  darrers cursos, és  
a dir, una subvenció directa del 20% de l’import  en el moment de comprar els llibres.   
 
El Sr. Solé diu que vol argumentar la seva votació, dient que a l’anterior convocatòria ja van manifestar el 
seu posicionament contrari  i, tal com han vingut manifestant, creuen que unes ajudes d’aquestes 
característiques  no poden ser universals  independentment de la seva renda  de cadascú, creuen que 
aquestes ajudes  han d’anar proporcionals a la renda de les famílies i,  per tant,   anunciar que el seu vot,  
igual que ho va fer en darreres ocasions, serà  negatiu. 
 
Respon el Sr. Alcalde i  diu que des del seu grup entenen que l’ensenyament és obligatori i per tant han 
d’intentar donar un ajut a totes  les famílies. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per MAJORIA ABSOLUTA 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 integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
4.- Aprovació, si s'escau, de l'informe de mobilitat zona esportiva. 
 
Dintre de les competències exclusives de l’estat, enumerades a l’art. 149.1 de la CE es troba al 
seu apartat 21 “el trànsit i circulació dels vehicles a motor”. 
 
Al preàmbul de la Llei de Bases 18/89, de 25 de juliol s’estableix que "se regularà en l’exercici de 
les competències que, d’acord amb la Constitució i els Estatuts d’Autonomia, corresponguin a 
l’Administració de l’Estat,  i es  determinaran les que hagin de correspondre a les Corporacions 
Locals". 
 
Aquesta Llei de Bases va ser articulada posteriorment pel Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 
de març, que va aprovar el Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Vial (d'ara endavant LSV). 
 
L'article 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
estableix que "per a l'efectivitat de l'autonomia garantida constitucionalment a les entitats locals, 
la legislació de l'estat i la de les CCAA, reguladora dels diferents sectors d'acció pública, segons 
la distribució constitucional de competències, haurà d'assegurar als municipis … el seu dret a 
intervenir en quants assumptes afectin directament al cercle dels seus interessos, atribuint-los 
les competències que procedeixi en atenció a les característiques de les activitat pública que es 
tracti i a la capacitat de la gestió de l'entitat local". Per tant,  és el legislador estatal o autonòmic 
competent per raó de la matèria, el que ha de determinar les competències, i el seu abast, 
atribuïdes als ens locals en aquells assumptes públics que els afecten. 
 
És per aquest motiu que els municipis exerciran les competències, entre les quals es troben 
l'apartat 2g) de l'article 25 LRBL concretament "el trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat” 
(nou redactat a raó de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector 
públic i la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de l’administració local), 
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atès que els municipis assumeixin aquestes a causa de les particularitats del trànsit urbà que 
afecten de forma important al seu desenvolupament. 
 
L'article 7 de la LSV es refereix a totes les competències atribuïdes als municipis  que  
s'exerceixen en vies urbanes. Les competències enumerades en aquest  article són:  

a) L'ordenació i el control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la 
seva vigilància per mitjà d'agents propis, la denúncia de les infraccions ... i la sanció de 
les mateixes quan no estigui expressament atribuïda a una altra Administració. 
b) La regulació, mitjançant Ordenança Municipal de Circulació, dels usos de les vies 
urbanes, fent compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris, 
amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l'ús per als vianants dels carrers, així 
com l'establiment de mesures d'estacionament limitat, amb la finalitat de garantir la 
rotació dels aparcaments, prestant especial atenció a les necessitats de les persones 
amb discapacitat que tenen reduïda la seva mobilitat i que utilitzen vehicles, tot això amb 
la finalitat d'afavorir la seva integració social. 
c) La immobilització dels vehicles en vies urbanes .... . La retirada dels vehicles de les 
vies urbanes i el posterior dipòsit d'aquells quan obstaculitzin o dificultin la circulació o 
suposin un perill per a aquesta o es trobin incorrectament aparcats a les zones 
d'estacionament restringit,... Igualment la retirada de vehicles en les vies interurbanes i el 
posterior dipòsit d'aquests, en els casos i condicions que reglamentàriament es 
determinin. 
d) L'autorització de proves esportives quan discorrin íntegra i exclusivament pel casc 
urbà, exceptuades les travessies. 
i) La realització de les proves al fet que al·ludeix l'apartat o) de l'article 5 d'acord amb el 
que reglamentàriament s'estableixi. 
f) El tancament de les vies urbanes quan sigui necessari. 

Els Ajuntaments, en efecte, són les administracions públiques que han d’exercir el paper més 
important i destacat en la resolució de la problemàtica actual del trànsit a les àrees urbanes i de 
mobilitat. 
En quant a l’ordenació del trànsit, actualment trànsit, es pot definir com l'adopció de les mesures 
que tendeixen a organitzar i distribuir els corrents de vehicles i vianants en relació amb l'espai 
disponible (la via), i la “regulació del trànsit”, mobilitat, que comprèn quant es dirigeix a organitzar 
i distribuir els corrents de circulació en relació amb el temps. Tots dos tipus d'actuacions, en les 
vies urbanes, són competència municipal. Aquests exerceixen ambdues atribucions a través dels 
seus corresponents serveis municipals de trànsit i, fonamentalment, de la Policia Municipal que, 
segons l'article 53.1. de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de 
Seguretat, és l'encarregada de “ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el casc urbà, d'acord 
amb l'establert en les normes de circulació”. 
Els objectius bàsics de l'ordenació del trànsit de la mobilitat són l'augment de la seguretat vial i la 
millora del nivell de servei de les vies o aprofitament òptim de les mateixes, evitant també altres 
problemes com la congestió i la contaminació ambiental.  Aquesta ordenació del trànsit/mobilitat 
pot comprendre, entre d’altres mesures, les següents:  
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- Ordenar, quan raons de seguretat o fluïdesa ho aconsellin, un altre sentit de circulació; la 
prohibició total o parcial, amb caràcter general o per determinats vehicles o usuaris, de l'accés a 
parts de la via; el tancament de determinades vies; el seguiment obligatori d'itineraris concrets o 
la utilització de vorals o carrils en sentit oposat al normalment previst (art. 16.1 LTSV). 

- Les actuacions relatives a la senyalització: com a titulars de les vies urbanes, els municipis són 
els encarregats d'instal·lar els senyals i marques vials adequades, així com que la senyalització 
es mantingui en condicions de seguretat per a la circulació; com a ens competents per a 
l'ordenació del trànsit són els responsables de la senyalització de caràcter circumstancial en raó 
de les contingències de la circulació i de la senyalització variable necessària per al seu control 
(art. 57.2 LTSV).  

- Regulació dels usos de les vies urbanes:  és la necessitat de compatibilitzar els diferents usos 
que els carrers poden ser objecte, comptant  que són els municipis els que poden adoptar una 
sèrie de mesures a les quals no s'al·ludeix expressament, no només de vehicles de motor, sinó, 
per exemple, la creació de carrils reservats a la circulació amb bicicletes, determinar les voreres, 
passejos i andanes pels quals poden transitar i establir les normes que han de respectar els 
usuaris de les mateixes. També poden reservar determinats carrils a la circulació exclusiva 
d'algunes categories de vehicles, com a autobusos i taxis, en atenció al servei públic que 
exerceixen, i normes prioritàries a favor d'aquests i altres vehicles prioritaris (ambulàncies, 
cotxes de bombers, etc. (3) Els municipis, sobre la base del que es disposa en l'article 7 de la 
LTSV, poden crear s àrees d'estada i relació per als vianants, convertint les Ordenances 
municipals de circulació o plans de mobilitat en un instrument de revitalització de determinades 
zones d’aquests (centres històrics, zones amb unes característiques especials, ...) i una eina 
adequada per a la protecció d'altres béns i drets presents en el fenomen de la mobilitat i el 
trànsit. 

L’ajuntament de Móra d’Ebre, dintre de les competències que li atorga la normativa esmentada 
als paràgrafs anteriors i conscients de la problemàtica de circulació de la zona residencial 
anomenada o coneguda com “ Del Poliesportiu i La Verdeguera”, a raó de diferents accidents de 
trànsit/ índex de sinistralitat  ocorreguts durant l’estiu de 2013, ( intersecció de carrers en una 
zona residencial on es troben zones d’equipaments esportius i de lleure), a la afluència de 
vehicles de motor, bicicletes i vianants, enumerats a l’informe  de la policia Local del mes d’agost 
de 2013 va donar prioritat a l'ordenació del trànsit en aquella zona, realitzant-se treballs de 
senyalització en els punts considerats conflictius i posant de rellevància un punt  negre, tant pel 
trànsit com per la mobilitat, que és la zona del  Complex Esportiu. 
Móra d’Ebre disposa d’aquest complex esportiu situat al polígon 15 de les normes subsidiàries 
(NNSS) en el qual es troben la majoria de les instal·lacions esportives de la vila. Aquest complex 
consta de la piscina coberta, pavelló poliesportiu i rocòdrom. A més a més,  a través d’aquest 
polígon es dóna sortida alternativa a les piscines a l’aire lliure, al camp de futbol municipal, a la 
pista poliesportiva a l’aire lliure. Durant l’últim any s’ha anat ampliant i construint altres 
instal·lacions, com són les pistes de pàdel i la remodelació de l’accessibilitat a les pistes de 
tennis. 
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Donat el volum d’usuaris i esportistes que fan ús dels equipaments esportius durant tot l’any, així 
com d’altres activitats que es porten a terme en aquestes instal·lacions,com són el parc de 
Nadal, Campus d’estiu,  ... i atenent el gran nombre de nens i nenes que es concentren en 
aquest espai, d’uns anys ençà. 
L’àrea esportiva disposa de zona d’aparcament, amb un única entrada directa des de l’avinguda 
Pius XII, que permet a la vegada l’entrada i la sortida de vehicles per aquesta , sense disposar 
d’espai per poder maniobrar el vehicle a la zona, atès que amb el volum d’instal·lacions 
esportives actuals ha “encerclat” tot l’accés.  
L’Ajuntament conscient de la problemàtica que suposa aquest fet per la seguretat dels usuaris, 
sobre tot, pel volum de nens i nenes que accedeixen a aquest complex,va iniciar un procediment 
de planificació que contempli totes les variables que afectin d’una manera o altra a la mobilitat 
d’aquest espai. 
A dia d’avui es detecta una disfunció de l’àrea indicada, que suposa un risc quant a la seguretat 
viària dels usuaris (tant vianants com vehicles), així com dificultats per a l’arribada de serveis 
d’emergència en cas de necessitat,  donat l’ús intens de persones que genera un volum destacat 
de mobilitat en vehicle. 
Per tot això s’ha encarregat la corresponent documentació tècnica a  l’empresa INTRA, 
CONSULTORS DE MOBILITAT, per a l’ “Ordenació del trànsit a l’entorn de la zona esportiva del 
c. Pau Casals i av. Pius XII, al municipi de Móra d’Ebre”, per tal d’ augmentar la seguretat vial i la 
millora del nivell de servei de les vies o aprofitament òptim de les mateixes. 

L’estudi té com a objectiu determinar la situació de la mobilitat a l’entorn de la zona esportiva i elaborar 
una proposta d’ordenació sota criteris de seguretat viària i plans d’emergència  
 
Els quatre objectius fonamentals de l’ordenació son: 

 
- Disminuir el risc de la seguretat viària dels usuaris i facilitar l’arribada dels serveis d’emergència 
en cas de necessitat, ja que el complex esportiu té un ús intens, que provoca un mal 
funcionament de l’àrea donat que l’àrea esportiva disposa d’una zona d’aparcament amb un sol 
accés des de l’avinguda Pius XII. 
 
- Disposar d’un itinerari d’accés alternatiu que simplifiqui la intersecció actual de l’aparcament 
amb la T-324, obrint la connexió de l’aparcament del complex esportiu amb el carrer Pau Casals, 
ja que l’entrada i la sortida actual és per l’avinguda Pius XII, que forma part de la travessera 
urbana de la carretera T-324, eix que concentra el 10% del total d’accidents del municipi (dades 
2007-2012). 
 
- Millorar la seguretat viària interna de l’aparcament i la de la seva entrada i sortida realitzant 
l’obertura de la connexió per Pau Casals, permetent l’ordenació en un sol sentit de circulació per 
l’aparcament i prohibir la sortida per l’avinguda Pius XII, reduint així el nombre de moviments 
possibles en aquesta intersecció. 
 
- Delimitar els espais de circulació i d’aparcament al carrer Pau Casals, així com pintar els 
passos de vianants corresponents a la intersecció amb la travessera del Mig.  
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Per tot l’exposat es justifica degudament  la conveniència i oportunitat de l’ordenació del trànsit a l’entorn 
de la zona esportiva del c. Pau Casals i Av. Pius XII, de “ la Urbanització La Verdeguera” al municipi de 
Móra d’Ebre. 
 
Atenen el que disposa la Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat al seu article 9.4 i l’Ordre Estatal 
VIV/561/2010. 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 7 d’abril de 2014,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment “’Informe de l’ordenació del trànsit a l’entorn de la zona esportiva del c. Pau 
Casals i av. Pius XII, al municipi de Móra d’Ebre”. 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona,  al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que 
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o 
observacions que consideri oportunes. 
 
TERCER.- Fer constar que trancorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions, 
suggeriments ni al·legacions,  l’estudi de mobilitat s’entendrà definitivament aprovat. 
 
QUART.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris. 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats. 
 
 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per MAJORIA ABSOLUTA 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 integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
5.- Expedient d'aprovació de modificació de les bases d'ajuts al Casc Antic. 
 
En sessió plenària de data 30 d’octubre de 2013, es van aprovar inicialment les bases específiques que 
regulen l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes i cobertes dels edificis inclosos dins 
l’àmbit delimitat pel Pla d’Intervenció Integral del Casc Antic de Móra d’Ebre, havent estat definitivament 
aprovades al no presentar-se reclamacions i/o al·legacions. 
 
Atès que és d’interès d’aquest consistori la modificació de les bases específiques dels ajuts abans 
esmentats, per tal d’encabir uns nous ajuts per sufragar les despeses originades per la  instal·lació de 
noves activitats comercials, d’hostaleria i de restauració dins l’àmbit delimitat pel Pla d’Intervenció Integral 
del Casc Antic de Móra d’Ebre, i així fomentar, tant la reactivació del casc antic de la població, com, 
d’alguna manera,  donar suport als comerciants que s’hi vulguin instal·lar. 
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Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Móra d’Ebre vol contribuir amb una ajuda per tal de fomentar  la 
instal·lació de noves activitats comercials en el casc antic, mitjançant una quantia equivalent al 50 % de 
l’import de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
La secretària – interventora acctal. ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació de la 
modificació de les bases que es proposa a la normativa reguladora de la matèria. 
 
D’acord amb el que disposen els 239 i ss. 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 i arts. 118 del a 129 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals. 
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 7 d’abril de 2014,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD, 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
per la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes 
dels edificis inclosos dins l’àmbit delimitat pel pla d’intervenció integral del casc antic de Móra d’Ebre. 
 
Segon.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província i al DOGC per un període 
de vint dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, 
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació 
definitiva de les Bases. En aquest cas, el text íntegre de Bases s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació, al butlletí oficial de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de 
la província en què es publica el text íntegre. 
 
Quart.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i  explica que fins ara aquestes bases el que contemplaven  era una 
bonificació pel que feia a l’impost de construccions  relatiu a les obres fetes dins l’àmbit  del casc antic i 
de la llei de barris quan es tractava de reformes que afectaven a  façanes  o cobertes i el que es pretén 
amb la modificació actual és afegir una nova modalitat com és la implantació d’establiments dedicats a 
l’hostaleria  o a la restauració i comerços, amb una superfície màxima de 150m2 i la bonificació que 
s’atorgarà  tant als restaurants,  com a hotels o comerços serà del 50% de l’impost de construccions. 
 
Ell Sr. Solé i manifesta que hi estan d’acord i votaran a favor, com ho van fer al seu dia en la primera 
versió d’aquestes bases; tot seguit pregunta si  des de l’anterior convocatòria hi ha hagut moltes 
peticions,el Sr. Alcalde diu que li agraieix aquesta pregunta  perquè, tot just  en la junta de govern que 
s’acaba de celebrar, s’ha aprovat  la primera d’aquestes sol·licituds pel que fa a façanes i cobertes  i 
quant a la resta també n’hi ha d’altres en tràmit, això vol dir que aquestes modificacions ja han començat 
a donar resultat.  
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Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per UNANIMITAT dels dotze membres presents 
dels tretze membres que integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
6.- Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 01/2014 de crèdit 
extraordinari.  
 
1.- ANTECEDENTS 
 
1.1. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 20140011, de data 7 de març de 2014, s’ha incoat l’expedient per 
modificar el crèdit mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari, que s’ha de finançar a través de baixes 
dels crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses del pressupost vigent de la Corporació, no 
compromesos, les dotacions dels quals s’estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
1.2. Atès que de l’actual estat d’execució del pressupost vigent es constata que hi ha noves despeses 
peremptòries de l’exercici actual i que no es poden demorar fins a l’exercici següent no previstes en el 
pressupost inicial que s’hauran d’incorporar al pressupost vigent, mitjançant un expedient de modificació 
de crèdit. 
 
1.3. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de 
modificar, i ha justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent. D’altra 
banda, l’alcalde a la seva memòria justifica la necessitat de la compra del vehicle adscrit a la policia local 
per un tema de seguretat ciutadana i, tanmateix, com a membre assistent a les assemblees de l’AMAC 
informa de la procedència dels majors ingressos generats per a la reducció de la quota de l’AMAC, 
encara que no es disposi de documentació al respecte. 
 
1.4. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada diferenciant les noves 
aplicacions pressupostàries de despeses, i les aplicacions pressupostàries de despeses que  mitjançant 
les baixes de crèdit de les mateixes financen els suplements indicats.  
 
A/ Aplicacions pressupostàries de despeses  
 
A.1 Aplicacions pressupostàries de despeses que es creen noves  
 

  DESPESES   Pressupost 
Crèdit 

extraordinari  Pressupost 
      inicial  definitiu 

2014 13-130-62400 
Adquisició vehicle policia 
local 0,00 11.000,00 11.000,00 

2014 6-155-62400 
Adquisició vehicle Brigada 
municipal 0,00 2.500,00 2.500,00 

  TOTAL  13.500,00  
 
A.2 Baixes de crèdits de despeses  
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  DESPESES   Pressupost Disminució Pressupost 
      inicial  definitiu 

2014 23-330-22100 
Energia elèctrica edificis 
culturals 40.000,00 650,00 39.350,00 

2014 22-230-46500 
Consell Comarcal 
assistent social 29.000,00 4.350,00 24.650,00 

2014 2-130-46600 Quota AMAC 23.150,00 8.500,00 14.650,00 
  TOTAL   13.500,00  

 
 
1.5. Atès que la secretària – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de crèdit 
proposada i pel que respecta al compliment dels principis i objectius, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del 
RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària, així com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
aprovat mitjançant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
2.- FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 34 a 38 
del RD 500/1990. 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no 
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o aquest 
sigui insuficient, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o 
de suplement de crèdit. 

El finançament es realitza mitjançant baixes de crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses i a 
través de majors i/o nous ingressos no previstos en el pressupost de l’exercici corrent. 

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació a l’article 11 de la LO 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària, així com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
aprovat mitjançant l’Ordre HAP/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 7 d’abril de 2014,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
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ACORD, 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 01/2014 mitjançant la modalitat de crèdit 
extraordinari, que cal finançar mitjançant baixes de crèdits de despeses del pressupost de l’exercici 
corrent, d’acord amb el següent detall: 
 
A/ Aplicacions pressupostàries de despeses  
 
A.1 Aplicacions pressupostàries de despeses que es creen noves  
 

  DESPESES   Pressupost 
Crèdit 

extraordinari  Pressupost 
      inicial  definitiu 

2014 13-130-62400 
Adquisició vehicle policia 
local 0,00 11.000,00 11.000,00 

2014 6-155-62400 
Adquisició vehicle Brigada 
municipal 0,00 2.500,00 2.500,00 

  TOTAL  13.500,00  
 
A.2 Baixes de crèdits de despeses  
 
  DESPESES   Pressupost Disminució Pressupost 
      inicial  definitiu 

2014 23-330-22100 
Energia elèctrica edificis 
culturals 40.000,00 650,00 39.350,00 

2014 22-230-46500 
Consell Comarcal 
assistent social 29.000,00 4.350,00 24.650,00 

2014 2-130-46600 Quota AMAC 23.150,00 8.500,00 14.650,00 
  TOTAL   13.500,00  

 
 
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 ferm. 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 compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 
El sr. Solé s’interessa pel tema del comptador de llum de l’Obrera, i pregunta, a rel de que un comptador 
de la llum encara anava a nom de l’Ajuntament, quans comptadors hi han, i concretament si el bar en te 
un de separat i si ja s’ha resolt. 
 
El Sr. Alcalde respon que el bar té un altre comptador a part i que el segon comptador ja està anom de la 
societat Obrera. 
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Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per MAJORIA ABSOLUTA 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 integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
7.- Ratificació del decret d'aprovació del Pla pressupostari de mig termini 2015 -
2017. 
 
Atès que s’ha elaborat per part de la regidoria d’hisenda el pla pressupostari a mig termini, per als 
exercicis 2015 a 2017, que inclou les dades consolidades de l’Ajuntament, el Patronat de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLu, en el qual 
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, en virtut de 
l’obligació que dimana de l’art. 29 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i l’art. 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. 
 
Com sigui que segons la Nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa als 
Plans Pressupostaris a Mig Termini 2015-17 d’Entitats Locals la tramesa d’aquesta informació s’haurà 
d’efectuar com a màxim el dia 31 de març de 2014, ja que l’aplicació informàtica per al seu enviament es 
tancarà en aquesta data, tot i les previsions contingudes a l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre. 
 
És per aquest motiu que, per una banda, degut a la urgència i el breu termini per a la remissió de la 
informació continguda al pla pressupostari, i, per l’altra, tenint en compte que en sessió plenària celebrada 
en data 26 de març de 2013 es va establir que les sessions ordinàries del plenari de la corporació es 
celebraran amb caràcter bimestral, durant els mesos parells, es va aprovar per l’alcaldia el pla 
pressupostari a mig termini (2015-2017), per a la seva posterior ratificació per part del plenari de la 
Corporació. 
 
Per tot això, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 20140019, de 28 de març de 2014, que tot seguit es 
transcriu literalment, s’ha aprovat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2015, 2016 i 2017: 
 

“ DECRET ALCALDIA núm. 20140019 
 

Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2015-2017 
 

1. ANTECEDENTS 
 
S’ha elaborat per part de la regidoria d’hisenda el pla pressupostari a mig termini, per als exercicis 2015 a 
2017, que inclou les dades consolidades de l’Ajuntament, el Patronat de l’Escola municipal de Música i 
Dansa de Móra d’Ebre i la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels 
pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els 
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, en virtut del que estableix l’art. 29 de la LO 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent amb els 
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objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
 
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig termini 
per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2013 i la previsió de 
la liquidació de l’exercici 2014. Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han 
considerat per la seva realització. 
 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos d’actuació 
d’aquest mandat.  
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el 
qual s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.  
 
Els plans pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres 
paràmetres: 
 
- Els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives 
Administracions Públiques. 
 
- Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant la seva evolució 
tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures 
previstes per al període considerat 
 
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d’ingressos i despeses. 
 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les 
finances públiques. 
 
2.2. L’article 6 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, determinava l’obligació de 
remetre anualment abans del 15 de març els plans pressupostaris. Tanmateix, segons la Nota informativa 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa als Plans Pressupostaris a Mig Termini 2015-
17 d’Entitats Locals la tramesa d’aquesta informació s’haurà d’efectuar com a màxim el dia 31 de març de 
2014, ja que l’aplicació informàtica per al seu enviament es tancarà en aquesta data. 
 
2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el supòsit que 
la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats 
Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d’endeutament net sempre amb el límit del volum 
d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute. 
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La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per al destí 
del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d’invertir  quan es tracti d’ajuntaments que tinguin 
capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels 
ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En 
aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar 
operacions d’endeutament per a què l’ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat 
nacional.  
 
A la mateixa disposició, s’estableixen per a l’any 2014, les consideracions a tenir en compte en relació a 
la distribució d’aquest superàvit. 
 
2.4. Pel que respecta a la competència per a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini serà 
d’aplicació analògica l’art. 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals en relació al Plenari com a l’òrgan competent per a l’aprovació del 
pressupost general de la Corporació. És per aquest motiu que, per una banda, degut a la urgència i el 
breu termini per a la remissió de la informació continguda al pla pressupostari, i, per l’altra, tenint en 
compte que en sessió plenària celebrada en data 26 de març de 2013 es va establir que les sessions 
ordinàries del plenari de la corporació es celebraran amb caràcter bimestral, durant els mesos parells, es 
proposa l’aprovació del pla pressupostari a mig termini (2015-2017) per l’alcaldia i posterior ratificació per 
part del plenari de la Corporació. 
 
Per tant, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, d’acord amb el següent 
detall: 
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PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ
INGRESSOS 2015 2016 2017
Capítol 1 2.131.684 2.174.317 2.217.804
Capítol 2 63.750 65.025 66.326
Capítol 3 1.114.721 1.137.015 1.159.756
Capítol 4 1.865.837 1.903.154 1.941.217
Capítol 5 36.346 37.073 37.814
Ingressos corrents 5.212.338 5.316.584 5.422.916
Capítol 6 0 0 0
Capítol 7 60.000 60.000 500.000
Ingressos de capital 60.000 60.000 500.000
Capítol 8 0 0 0
Capítol 9 0 0 0
Ingressos financers 0 0 0
INGRESSOS TOTALS 5.272.338 5.376.584 5.922.916

DESPESES 2015 2016 2017
Capítol 1 2.154.939 2.154.939 2.154.939
Capítol 2 1.851.061 1.888.082 1.925.844
Capítol 3 210.645 190.752 170.859
Capítol 4 127.542 128.017 118.497
Despeses corrents 4.344.187 4.361.790 4.370.140
Capítol 6 123.454 126.518 1.000.000
Capítol 7 200 200 200
Despeses de capital 123.654 126.718 1.000.200
Capítol 8 0 0 0
Capítol 9 467.000 481.000 423.000
Despeses financeres 467.000 481.000 423.000
DESPESES TOTALS 4.934.841 4.969.508 5.793.340

2015 2016 2017
Resultat pressupostari 337.496,28 407.075,94 129.576,30
+Crèdits gastats finançats 
amb romanent de 
tresor.desp.grals. 0,00 0,00 0,00
+Desviacions de 
finançament negatives de 
l'exercici 15.625,00 15.625,00 15.625,00
-Desviacions de 
finançament positives de 
l'exercici 0,00 0,00 0,00
Resultat pressupostari 
ajustat 353.121,28 422.700,94 145.201,30  
 
Segon.- Trametre el pla pressupostari a mig termini (període 2015-2017) al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
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per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012. 
 
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que se celebri. 
 
Móra d’Ebre, 28 de març de 2014” 
 
 
Atès que en la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no es preveu quin és l’òrgan 
competent per a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, en seguiment de les indicacions del 
Servei d’Asssistència Municipal de la Diputació de Tarragona, és d’aplicació analògica l’art. 168 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en 
relació al Plenari com a l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost general de la Corporació. És 
per aquest motiu que, per una banda, degut a la urgència i el breu termini per a la remissió de la 
informació continguda al pla pressupostari, i, per l’altra, tenint en compte que en sessió plenària celebrada 
en data 26 de març de 2013 es va establir que les sessions ordinàries del plenari de la corporació es 
celebraran amb caràcter bimestral, durant els mesos parells, es va procedir a l’aprovació per l’alcaldia del 
pla pressupostari a mig termini (2015-2017) i a l’ordre de la posterior ratificació per part del plenari de la 
Corporació. 
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 7 d’abril de 2014,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD, 
 
Primer.- Ratificar íntegrament el Decret d’Alcaldia núm. 20140019, de 28 de març de 2014, mitjançant el 
qual s’aprova el pla pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del pressupost en vigor 
(2015,2016,2017), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i s’acorda remetre la resolució d’aprovació corresponent i el pla pressupostari a 
mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
Segon.- Remetre, si s’escau, la present resolució al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 
segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
Intervé el Sr. Alcalde   per dir que tal com van esmentar en el seu moment  aquest és un compliment 
obligatori per llei i, per tant,  s’ha de fer el que la llei contempla, per altra banda poder preveure  un 
pressupost  més enllà del 2015/2017  realment no és una tasca fàcil,  hi ha moltes qüestions que poden 
afectar la vida quotidiana de l’ajuntament  i, tot i així, s’ha d’intentar fer-ho amb la màxima  exactitud i 
precisió possible.  
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per MAJORIA ABSOLUTA 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 integren el seu nombre legal,  
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                                                             ----------------  
 
8.- Donar compte del decret d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2013. 
 
Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del Patronat Municipal de 
Música i Dansa de Móra d’Ebre, els comptes anuals formulats per la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU 
i Móra d’Ebre Bus, SLU, de l’exercici 2013, degudament informat per la Intervenció i la Secretaria 
municipal, en compliment d’allò que estableix l’article 191.3 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 de conformitat amb el 
que disposa l’article 191 de l’esmentat cos legal, així com l’informe d’intervenció sobre l’anàlisi del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute en virtut de 
l’art. 15.3 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. 
 
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 12 en relació a les facultats i 
obligacions de l’òrgan de control intern de l’administració local en el sentit següent: 
 
“1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control equivalentes en los 
ámbitos autonómico y local tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que conste 
en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento. 
2. Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la 
normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades Locales, este informe será elevado al 
Pleno.” 
 
Primer.- Es dóna compte de la Resolució de l’alcaldia núm. 20140014 de data 21 de març de 2014, 
mitjançant la qual s’aprova  la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i del Patronat 
Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i s’ informa dels comptes anuals formulats per la Societat 
Esportiva Móra d’Ebre, SLU i Móra d’Ebre Bus, SLU,  de l’exercici 2013, que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 

“DECRET ALCALDIA núm. 20140014 
 
Aprovació expedient liquidació exercici 2013 

 
I. ANTECEDENTS 

 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre de 2013, el resultat 
següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses de l’Ajuntament:  
 1. Exercici en curs: 2013 
 
  Pressupost inicial de despeses:10.190.472,56 € 
  Modificacions de despeses: 355.587,06 € 
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  Pressupost definitiu de despeses: 10.546,059,62 € 
  Despeses compromeses: 4.914.610,92 € 
  Obligacions reconegudes netes: 4.914.610,92 € 
  Pagaments realitzats: 4.669.443,88 € 
  Obligacions pendents de pagament: 245.167,04 € 
 2.  Exercicis tancats : 
 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 389.114,23 € 
Baixes: 0           
Pagaments realitzats: 374.961,11 €   
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 14.153,12 € 

 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament: 
 
 a. Exercici en curs: 2013 
 
Pressupost inicial d’ingressos: 10.190.472,56 € 
Modificacions d’ingressos: 355.587,06 € 
Pressupost definitiu d’ingressos: 10.546.059,62 € 
Drets reconeguts nets: 4.894.482,33 € 
Drets anul·lats: 42.101,90 € 
Recaptació neta: 4.170.795,07 € 
Drets pendents de cobrament: 723.687,26 € 
 
 b. Exercicis tancats: 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1.369.516,60 
Baixes: 0 
Recaptació: 821.592,90 € 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1.515.054,53 € 
 
1.3. Respecte al pressupost de despeses de l’Escola:  
 1. Exercici en curs: 2013 
 
  Pressupost inicial de despeses: 247.834,88 € 
  Modificacions de despeses: 14.450,00 € 
  Pressupost definitiu de despeses: 262.284,88 € 
  Despeses compromeses: 236.715,57 € 
  Obligacions reconegudes netes: 236.715,57 € 
  Pagaments realitzats: 236.385,69 € 
  Obligacions pendents de pagament: 329,88 € 
 2.  Exercicis tancats : 
 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 1.937,98 € 
Baixes: 0           
Pagaments realitzats: 1.937,98 €   
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0  
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1.4. Respecte al pressupost d’ingressos de l’Escola: 
 
 a. Exercici en curs: 2013 
 
Pressupost inicial d’ingressos: 247.834,88 € 
Modificacions d’ingressos: 14.450,00 € 
Pressupost definitiu d’ingressos: 262.284,88 € 
Drets reconeguts nets: 247.352,74 € 
Drets anul·lats: 1.192,07 € 
Recaptació neta: 236.485,62 € 
Drets pendents de cobrament: 10.867,12 € 
 
 b. Exercicis tancats: 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 0 
Baixes: 0 
Recaptació: 9.497,12 € 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 0 
 
 
a. Ajuntament de Móra d’Ebre 
 

A) Resultat Pressupostari 
 

Conceptes Drets reconeguts 
Nets 

Obligacions 
reconegudes netes 

Ajustos Resultat 
pressupostari 

a) Operacions Corrents 4.817.048,23 4.147.022,34  670.025,89 
b) Altres operacions no financeres 77.434,10 326.705,94  -249.271,84 
1.- Total operacions no financeres (a+b) 4.894.482,33 4.473.728,28  420.754,05 
2.- Actius financers 0 0  0 
3.- Passius financers 0 440.882,64  -440.882,64 
Resultat Pressupostari de l’exercici 4.894.482,33 4.914.610,92  -20.128,59 
AJUSTOS:     
4.- Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 

  0  

5.- Desviacions de finançament negatives de l’exercici   58.072,84  
6.- Desviacions de finançament positives de l’exercici   0  
Resultat Pressupostari Ajustat    37.944,25 

 
B) Romanent de Tresoreria 
 

Conceptes ANY 2013 ANY 2012 
1.- Fons Líquids 247.722,35 290.757,46 
2.- Drets pendents de cobrament 2.358.996,42 2.534.576,30 
Del pressupost corrent 723.687,26 1.030.369,39 
De pressupostos tancats 1.515.054,53 1.369.516,60 
D’Operacions no pressupostàries 136.316,90 138.553,04 
- Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 16.062,27 3.862,73 
3.- Obligacions pendents de pagament 863.106,13 998.353,97 
De Pressupost Corrent 245.167,04 373.752,59 
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De Pressupostos Tancats 14.153,12 15.361,64 
D’operacions no pressupostàries 614.265,97 611.439,74 
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 10.480,00 2.200,00 
I.- Romanent de Tresoreria Total 1.743.612,64 1.826.979,79 
II.- Saldos de dubtós cobrament 302.271,38 315.803,51 
III.- Excés de finançament afectat 824.302,27 211.577,34 
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals 617.038,99 1.299.598,94 

 
 
1.6. Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre 

 
A) Resultat Pressupostari 
 

Conceptes Drets reconeguts 
Nets 

Obligacions 
reconegudes netes 

Ajustos Resultat 
pressupostari 

a) Operacions Corrents 247.352,74 236.351,11  11.001,63 
b) Altres operacions financeres 0 364,46  -364,46 
1.- Total operacions no financeres (a+b) 247.352,74 236.715,57  10.637,17 
2.- Actius financers 0 0  0 
3.- Passius financers 0 0  0 
Resultat Pressupostari de l’exercici 247.352,74 236.715,57  10.637,17 
AJUSTOS:     
4.- Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 

  0  

5.- Desviacions de finançament negatives de l’exercici   0  
6.- Desviacions de finançament positives de l’exercici   0  
Resultat Pressupostari Ajustat    10.637,17 

 
B) Romanent de Tresoreria 
 

Conceptes ANY 2013 ANY 2012 
1.- Fons Líquids 29.644,21 18.441,26 
2.- Drets pendents de cobrament 12.863,12 13.163,12 
Del pressupost corrent 10.867,12 9.497,12 
De pressupostos tancats 0 0 
D’operacions no pressupostàries 1.996,00 3.666,00 
- Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 
3.- Obligacions pendents de pagament 5.921,18 5.655,40 
De Pressupost Corrent 329,88 1.937,98 
De Pressupostos Tancats 0 0 
D’operacions no pressupostàries 5.591,30 3.717,42 
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 
I.- Romanent de Tresoreria Total 36.586,15 25.948,98 
II.- Saldos de dubtós cobrament 0 0 
III.- Excés de finançament afectat 0 0 
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 36.586,15 25.948,98 

 
2. S’informa dels comptes anuals, que consten a l’expedient, formulats per les societats mercantils de 
capital integrament municipal Móra d’Ebre Bus, SLU i Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU, que es 
donaran compte al Consell d’ Administració de cadascuna d’ elles i posteriorment s’ aprovaran per la 
Junta General de cada societat, que estan formats per:  
- Balanç de Situació 
- Compte de Pèrdues i Guanys 
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- Balanç de Sumes i Saldos  
 
3. D’acord amb l’article 191.2 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 l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la 
Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23 
de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 
l’Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de 
Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets 
pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 302.271,38 €. Per 
determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels 
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no 
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 

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, i considerant 
també els percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes, per al càlcul dels drets pendents de 
cobrament de difícil o impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri, que compleix alhora 
la recomanació de la Sindicatura i el que estableix la normativa de referència: 
 

4. Romanents de crèdit:  
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 219.748,62 €, i estan formats pels d’incorporació 
obligatòria i voluntària: 
 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals), que ascendeix a un import de 66.244,12 euros. 
- El total de romanents de crèdit d’incorporació obligatòria ascendeix a un total de 153.504,50 € (art. 182.3 
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals). 
 
5. El pressupost general liquidat (en termes consolidats: Ajuntament + Escola + SEME, SLU) de l’exercici 
compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de 
finançament de 314.523,63 euros. 
6. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb la regla de la despesa per import de 
266.532,71 euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de l’exercici 
2012 era de 4.013.347,72 euros i la despesa total computable de la liquidació de l’exercici 2013 ha estat 
de 3.746.815,01 euros. 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2, 3 i 5)  
Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de cobrabilitat dubtosa 

Exercici actual :     
1r. any immediatament anterior   
2n. any      
3r. any      
4t. any i següents  

5% 
25% 
40% 
80% 
100% 
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7. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de 134,23 %, per la 
qual cosa no compleix amb l’objectiu del deute públic atès els límits establerts per a l’endeutament, a la 
normativa establerta. 
8. Atès què la liquidació del pressupost genera un superàvit, entès com a capacitat de finançament, atès 
el sistema europeu de comptes, per import de 314.523,63 €. Aquest es destinarà, de conformitat al nou 
article 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic, a reduir endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si 
aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute. 

 

Tanmateix, en seguiment de les indicacions dels Serveis Econòmics Municipals de la Diputació de 
Tarragona, un cop s’obté la xifra resultant de l’anàlisi de l’estabilitat pressupostària en termes consolidats 
ajustats, en aquest supòsit la capacitat de finançament, s’hauran de realitzar una sèrie de comprovacions 
a fi i efecte de concloure si s’ha de reduir o no l’endeutament, que són: 
 
- si el romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici és positiu o igual a zero. Es compleix 
en el nostre cas. 
- si el rati de deute viu és inferior al 110 %. No es compleix en el nostre supòsit. 
- si el període mig de pagament a proveïdors és inferior a 30 dies. No es compleix. 
 
Aleshores, si no es compleixen tots aquests requisits s’haurà d’analitzar i agafar l’import més petit entre el 
romanent de tresoreria per a despeses generals i la capacitat de finançament. En el nostre supòsit, 
l’import escollit és el de la capacitat de finançament, per la qual cosa, haurem de partir de l’import de 
314.523,63 euros i deduir-ne el saldo del compte 413 a 31/12/2013, els romanents incorporables en fase 
AD provinents de projectes de despesa amb finançament afectat i el mínim de tresoreria. Finalment, un 
cop realitzades aquestes operacions en resulta que no hi ha possibilitat ni obligació d’amortitzar préstecs 
ja que l’import d’aquests ajustos que ascendeixen a 368.136,46 euros indiquen que aquesta xifra és 
superior a la capacitat de finançament que com s’ha dit és de 314.523,63 euros.  
 
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per al destí 
del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d’invertir quan es tracti d’ajuntaments que tinguin 
capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels 
ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En 
aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar 
operacions d’endeutament per a què l’ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat 
nacional. De conformitat a la normativa de referència les inversions han de ser financerament sostenibles. 
De fet, mitjançant la Disposició final primera del Real Decret Llei 2/2014, de 21 de febrer que modifica el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals  s’han establert els requisits que hauran de complir 
les inversions financerament sostenibles. 
 
9. La secretària-interventora acctal. ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
l’art. 15.3 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. 

II. FONAMENTS DE DRET 
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1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2.Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació 
neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
 
• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l’any en curs i el 
següent. 
 
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit 
pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, 
aquest es destinarà a reduir el nivell d’endeutament net, sempre amb el límit del volum d’endeutament si 
aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i 
destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 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, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici 
en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo 
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 
calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
7. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual es 
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
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Per tant, 
RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, que en termes consolidats figura a la part 
d’antecedents i que s’adjunta en annex a l’expedient amb el corresponent detall. 
Segon.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que estableix l’art.15.3 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. 
 
Móra d’Ebre, 21 de març de 2014” 
 
 
Segon.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció anual relatiu al compliment de la normativa en matèria 
de morositat, de conformitat amb l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual d’adreça : El Ple 

1.2. Caràcter : preceptiu 

1.3. Títol : Informe anual compliment normativa en matèria de morositat 

1.4. Referència : 01/14 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
De conformitat a l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic, la intervenció anualment elaborarà un 
informe, en el què s’avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà 
elevat al Ple. 
 
Actualment, tenint en compte les instruccions dels Serveis Econòmics Municipals de la Diputació de 
Tarragona i en seguiment de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya de data 14 de febrer de 2014, el termini legal per al pagament és de 30 dies des 
de què es fa el reconeixement de l’obligació, per tant, segons instruccions del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, resulta que l'Ajuntament disposa de 30 dies des de què registra la factura fins que fa la "O" i 30 
dies, a partir d’aquest moment, per al pagament. 
 
3. CONCLUSIÓ 
 

Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent: 
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3.1. Els pagaments realitzats durant el primer trimestre de l’exercici 2013 han estat de 322.190,91 €, dels 
quals: 77.275,31 € s’han efectuat dins el termini legal i la resta, fora d’aquest termini establert per la 
normativa sobre morositat. (s’adjunta llistat) 

3.2. Les obligacions reconegudes pendents de pagament durant el primer trimestre de l’exercici 2013 
han estat de 162.586,25 euros, en les quals s’estigui incomplint amb el termini legal al final del primer 
trimestre ha estat de 104.482,04 euros. (s’adjunta llistat) 
 
3.3. Els pagaments realitzats durant el segon trimestre de l’exercici 2013 han estat de 164.952,08 €, dels 
quals: 81.429,35 € s’han efectuat dins el termini legal i la resta, fora d’aquest termini establert per la 
normativa sobre morositat. (s’adjunta llistat) 
 
3.4. Les obligacions reconegudes pendents de pagament durant el segon trimestre de l’exercici 2013 han 
estat de 261.891,84 euros, en les quals s’estigui incomplint amb el termini legal al final del primer 
trimestre ha estat de 183.916,53 euros. (s’adjunta llistat) 
 
3.5. Els pagaments realitzats durant el tercer trimestre de l’exercici 2013 han estat de 402.208,80 €, dels 
quals: 207.223,70 € s’han efectuat dins el termini legal i la resta, fora d’aquest termini establert per la 
normativa sobre morositat. (s’adjunta llistat) 
 
3.6. Les obligacions reconegudes pendents de pagament durant el tercer trimestre de l’exercici 2013 han 
estat de 180.435,63 euros, en les quals s’estigui incomplint amb el termini legal al final del primer 
trimestre ha estat de 88.107,78 euros. (s’adjunta llistat) 
 
3.7. Els pagaments realitzats durant el quart trimestre de l’exercici 2013 han estat de 346.398,12 €, dels 
quals: 88.522,40 € s’han efectuat dins el termini legal i la resta, fora d’aquest termini establert per la 
normativa sobre morositat. (s’adjunta llistat) 
 
3.8. Les obligacions reconegudes pendents de pagament durant el quart trimestre de l’exercici 2013 han 
estat de 187.753,26 euros, en les quals s’estigui incomplint amb el termini legal al final del primer 
trimestre ha estat de 85.357,69 euros. (s’adjunta llistat) 
 

Finalment, és important fer constar que del còmput global a la data de tancament de l’exercici econòmic 
2013 en resulta que el període mig de pagament a proveïdors, un cop consultades les dades comptables, 
és de 32,52 dies a l’Ajuntament, 4,46 dies a l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i de 
15,27 dies a la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU; tenint en compte que aquestes dades en resulten de 
la interpretació de la normativa en el sentit de què el pagament de les factures s’havia de realitzar 30 dies 
després de registrar-les.  

En aquest mateix sentit, la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al 
sector públic, en el seu art. 3 inclou un nou apartat 6è a l’art. 13 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en què s’estableix que “Les administracions públiques 
han de publicar el seu període mitjà de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria que ha 
d’incloure, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de manera que es 
garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. Les administracions 
públiques han de vetllar per l’adequació del seu ritme d’assumpció de compromisos de despesa a 
l’execució del pla de tresoreria. 
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Quan el període mitjà de pagament d’una administració pública, d’acord amb les dades publicades, superi 
el termini màxim que preveu la normativa sobre morositat, l’Administració ha d’incloure, en l’actualització 
del seu pla de tresoreria immediatament posterior a la publicació esmentada, com a part d’aquest pla el 
següent: 

a) L’import dels recursos que dedica mensualment al pagament a proveïdors per poder reduir-
ne el període mitjà de pagament fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. 

b) El compromís d’adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, increment 
d’ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeti generar la 
tresoreria necessària per reduir el seu període mitjà de pagament a proveïdors fins al termini 
màxim que fixa la normativa sobre morositat.” 

 
No obstant això, per ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, amb l’informe previ del 
Consell de Política Fiscal i Financera, s’ha de desenvolupar la metodologia de càlcul del període mitjà de 
pagament a proveïdors de les administracions públiques d’acord amb criteris homogenis i que ha de tenir 
en compte els pagaments efectuats i les operacions pendents de pagament, encara avui no publicada. 
 
Móra d’Ebre, 27 de març de 2014” 
 

Tercer.- Assabentar-se de la liquidació de l’exercici 2013 aprovada per Decret d’alcaldia núm. 20140014 
de data 21 de març de 2014 i de l’informe d’intervenció sobre l’anàlisi del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute que consta a l’expedient de la 
liquidació de l’exercici 2013, en virtut del que disposa l’art. 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 

Quart.- Assabentar-se de l’informe d’intervenció anual relatiu al compliment de la normativa en matèria de 
morositat, de conformitat amb l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 

Intervé el Sr. Melchor  per dir  que la secretària ja ha fet l’explicació tècnica però ell vol fer uns 
aclariments. A grans trets, s’ha  tancat un pressupost en el qual s’ha  gastat 38.000€ menys del que s’ha 
ingressat, i es tanca amb un  romanent de tresoreria de 314.000€; al seu entendre, poder tancar el 
pressupost amb aquests números és un èxit, hi ha una diferència de 680.000€ respecte al romanent de 
tresoreria  de l’any 2012  i això és perquè l’any 2012 és va fer un préstec  per pagar les factures pendents 
de l’any 2011, continua dient que tancar un pressupost amb 38.000€ de superàvit vol dir que s’ha gastat 
menys del que s’ha ingressat, a més a més,  tenint en compte  que a finals d’any s’han fet una sèrie 
d’aportacions a les Societats Municipals a més d'altres obligacions no pressupostades  que pujaven al 
voltant de 150.000€  més del que estava pressupostat, i que no s’han fet constar els ingressos de la 
Generalitat de Catalunya, vol dir que s’hagués pogut tancat amb un romanent d’estalvi al voltant dels 
250.000€.  

 Continua dient que vol  donar les gràcies a tot l’equip de govern, sobretot als regidors  perquè s’ajusten 
molt al que és  el pressupost, també vol fer constar el seu agraïment al personal de la casa perquè també 
estan involucrats en el tema de l’estalvi  i en no gastar més del que es pot gastar  i sobretot al serveis  de  
Comptabilitat i Intervenció i al Departament de Secretaria pel bon treball realitzat en  elaborar i tancar  el 
pressupost amb els resultats  obtinguts al tancament. 
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Intervé el Sr. Alcalde  per dir que quan  aquest equip de govern  va prendre possessió, l’ajuntament de 
Móra d’Ebre estava en un percentatge d’endeutament del 174% i a hores d’ara es tanca l’exercici 2013 en 
un  percentatge d’endeutament del 134,23%, això vol dir que en aquests tres anys s’ha aconseguit baixar 
40 punts i això és fruit del que esmentava el Sr. Melchor. És a dir, s’ha aconseguit  rebaixar 
l’endeutament,  lamentablement,  tot i que les xifres són positives, aquest romanent de tresoreria no es 
pot dedicar a noves inversions pel que esmentava abans la secretària,  però si se segueix  en aquesta 
línia el futur econòmic de l’Ajuntament es podria qualificar  d’esperançador. 

                                                             ----------------  
 
9.- Aprovació de la Moció de suport a la candidatura per la declaració de 
patrimoni de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll 
 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la Catalunya de 
l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit cultural 
de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva 
església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota 
aquest personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i 
les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, 
per davant de tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva 
esplèndida portalada esculpida.  
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en les portalades 
romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies catalanes. Alhora, el 
taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de 
les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea 
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs 
escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat iconogràfica i 
l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels joiells de la basílica 
restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin 
com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència 
sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer que 
s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que han posat de 
relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i únic en el món. En efecte, 
el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals 
del Ripollès, va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu 
context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una 
capitalitat cultural que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix totes i cada 
una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal excepcional establerts 
principalment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni 
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Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures 
de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll 
en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013, en 
motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 7 d’abril de 2014,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD, 
 
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per tal que 
sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per UNANIMITAT dels dotze membres presents 
dels tretze membres que integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
10.- Informació d'alcaldia. 
 
Intervé el Sr Alcalde per explicar que  s’ha rebut un escrit, signat per la   Vicepresidenta del Govern de la 
Generalitat de Catalunya  en el qual s’explica la situació político-jurídica actual que hi ha a Catalunya i 
demana  quina seria  la disponibilitat d’aquest Ajuntament per poder participar a  la hipotètica  consulta 
que s’hauria de dur a terme el dia 9 de novembre,  a continuació dóna compte al ple de l’escrit de 
resposta a la Vicepresidenta que s’ha redactat i que tot seguit llegeix. 
 
Continua explicant que s’han iniciat i que ja estan molt avançades, pràcticament acabades,  les obres al 
Calvari i que, si no hi ha cap inconvenient, es preveu que estiguin definitivament acabades la propera 
setmana, per poder donar compliment a la seva funcionalitat última que són les processons de la 
Setmana Santa  i contribuir a recuperar un lloc emblemàtic del municipi que gaudeix d’una panoràmica 
fantàstica i que, a més a més,  en un futur pugui tenir un ús més peatonal i contribuir així a que aquest 
espai sigui més cívic.  
 
D’altra banda esmenta  també que tot i que les obres de les voreres ja s’han iniciat, atesa la necessitat de 
poder  resoldre definitivament les obres del Calvari  i de  tenir els carrers enllestits perquè és puguin 
celebrar les diferents processons de la Setmana Santa   s’ha decidit aturar les obres  de les voreres, dels 
carrers esmentats  en el seu moment fins passada la Setmana Santa, per  reprendre-les després 
novament. 
 
Continua informant que La Policia Local de Móra d’Ebre gaudeix d’un  nou vehicle dotat d’un 
desfibril·lador,  també diu que tots els policies  municipals  tenen la formació adequada per poder  utilitzar 
aquest aparell  i, a més  a més, de forma anual  se’ls renovarà aquesta formació; es un  vehicle que no és 
4X4 atenent les suggerències de la Policia local  per que s’adaptés al màxim a les necessitat que del dia 
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a dia per això s’ha optat per una furgoneta de gama econòmica i és un vehicle que està complint molt bé 
les expectatives que s’havien generat; en contrapartida, s’ha donat de baixa  del patrimoni  i s’ha lliurat 
com a part del pagament  l’antic vehicle 4X4 que era un vehicle molt vell, tenia 16 anys  i les factures eren 
insostenibles; continua dient que és voluntat de l’equip de govern adquirir un segon vehicle i s’està mirant 
d’aconseguir els fons per fer-ho ja que el Fort Focus també està donant molta problemàtica pel que fa al  
manteniment per l’elevat nombre d’avaries, a més a més el tercer vehicle que té l’Ajuntament,  el  Fort 
Kuga,  va patir una avaria  important que va suposar haver de fer una reparació per un import de gairebé 
5000€ de la qual, tot i haver fet fet la corresponent reclamació al servei d’atenció al client de Ford 
Espanya, no ha estat acceptada, per tant se n’ha hagut de fer càrrec l’Ajuntament, això vol dir  que era del 
tot necessari poder adquirir un nou vehicle i deixar l’anterior a disposició del Cap de la Policia Local i així 
reduir el quilometratge i la possibilitat d’avaries.  
 
També s’ha renovat el Parc mòbil de la brigada amb la compra de tres  camions Nissan  que van ser 
adquirits a una empresa local a un preu molt raonable. Hi ha, a més, un altre vehicle en molt males 
condicions i es vol substituir per un bolquet; ara hi ha l’ocasió de fer-ho a través d’una empresa que tanca 
portes i el pot oferir a un preu interessant, d’aquesta manera la brigada disposarà d’un vehicle molt més 
funcional.  
                                                             ----------------  
 
11.- Precs i preguntes 
 
No n’hagueren. 

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

 
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.  
 
Mora d'Ebre, 10 d'Abril de 2014          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
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