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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      1 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   26 de Febrer de 2015 
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 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
------------------------- 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte de les Resolucions dictades d'ençà la darrera sessió 
3.- Aprovació padró d'habitants a 1/1/2015 
4.- Adhesió al CIS per a la gestió del programa LEADER 2104-2020 
5.- Adhesió al conveni de col·laboració de l'Agència Catalana de Residus per a la gestió de piles i 
acumuladors 
6.- Ratificació de la proposta de modificació d'Estatuts Consorci COMEBE 
7.- Ratificació de la proposta de modificació d'Estatuts Consorci LOCALRET 
8.- Modificació del Pla d'Intervenció Integral del Casc Antic de Móra d'Ebre 
9.- Deixar sense efectes l'acord plenari en relació al terreny situat al C. Pau Casals, 10 
10.- Assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya 2013 i 2014 
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11.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral exercici 2015 
12.- Aprovació expedient 2/2015, de modificació de crèdit 
13.- Aprovació declaració de serveis essencials 
14.- Interposició recurs contensiós-administratiu 
15.- Donar compte de l'informe morositat 4t trimestre 2014 
16.- Donar compte de l'informe execució del pressupost 4t trimestre 2014 
17.- Donar compte informe de seguiment del pla d'ajust 4t trimestre 2014 
18.- Informació alcaldia 
19.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre.  
 
La secretària-interventora  interventor procedeix a donar lectura de l'acta núm. 11/2014, corresponent a la 
sessió celebrada el passat dia 24 de desembre de 2014 i interve per fer les següents esmenes: 
 
Al punt 10, quan diu 8 vots a favor dels representants dels  grups de CIU i ERC, ha de dir CIU i PP. 
Al punt 13, on diu l’abstenció del representant del grup del PP, ha de dir que era l’abstenció del grup d’ERC. 
 
A petició del  Sr. Moreno, fa constar que  en el tema de l’organització del referèndum,  quan diu que ell no va 
participar en l’organització, afegir únicament “organització” i que quedi per escrit que va dir exactament això. 
 

Un cop realitzades les esmenes el text de l’acta és APROVADA PER UNANIMITAT dels membres 
assistents a la sessió.  
                                                             ----------------  
 
2.- Donar compte de les Resolucions dictades d'ençà la darrera sessió 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió plenària:  
 
 numero data resum 
 
20150005 26/01/15 Convocatòria Mesa contractació sobre 2, exp. Concurs panteons. 
20150004 26/01/15 Exp. Baixa ofici padró habitants 
20150003 23/01/15 Convocatòria Mesa contractació exp. Concurs públic Panteons 
20150002 23/01/15 Bestreta treballadora municipal MSP 
20150001 14/01/15 Bestreta treballadora municipal AFC 
20140109 31/12/14 Expedient 5/2014, de modificació de pressupost 
20140108 31/12/14 Aprovació obligacions amb càrrec al pressupost 2014 
20140107 22/12/14 Retenció crèdit Restauració i adequació visita pública Castell de Móra 
20140106 22/12/14 Decret bestreta BASE 
20140105 19/12/14 Desconvocant PLE i nova convocatòria PLE 
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20140104 17/12/14 Jubilació parcial Sr. Juan Sanchez i contracte de relleu 
20140103 17/12/14 Jubilació parcial Sr. Alfredo Margalef i contracte de relleu 
20140102 17/12/14 Convocatòria Ple 
20140101 17/12/14 Convocatòria CI 
20140100 15/12/14 Convocatòria mesa contractació sobre B, concurs públic c. Lluis Companys, 10 
20140099 12/12/14 Incoació expedient modificació PEF 
20140098 12/12/14 Convocatòria mesa contractació, concurs públic c. Lluís Companys, núm. 10 

 
                                                             ----------------  
 
3.- Aprovació padró d'habitants a 1/1/2015 
 
ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal 
d’habitants referida a l’1 de gener de 2015, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant 
l’exercici 2014. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el Padró 
d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi 
mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers 
mensuals fins al mes de març de 2014. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 
 
2. 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 23 de febrer de 2015, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants 
d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2015, i que conté la xifra total d’habitants del municipi 
resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014. El resum que s’aprova és el següent: 
 
RESUM  NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 01/01/2015 
 
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
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CONCEPTES                                                  HOMES               DONES                 TOTAL     
 
Població de dret a 1 de gener de 2014   5627 
 
Altes de l’1 de gener de 2014 a l’1 de gener de 2015  155 166 321 
Baixes de l’1 de gener de 2014 a l’1 de gener de 2015  227 187 414 
 
Població de dret a 1 de gener de 2015   5534 
                              
CONCEPTE DE VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
CONCEPTES ALTES BAIXES 

 
Naixements  52  
Defuncions   50 
Canvis de residencia d’un altre 
municipi (Altes) 

247 238 

Canvis de residencia de l’estranger 
(Altes) 

 13  66 

Omissions  9  
Baixa d’ofici   59 
Baixes per caducitat - - 
Baixes per duplicat -    1 
TOTAL 321 414 
 
BAIXES DE RESIDENTS  DEL MUNICIPI. Resum per sexe i causa de la baixa 
 
CONCEPTE DE LA BAIXA HOMES DONES TOTAL 

  
Defuncions   24  26 50 
Canvis de residència a un altre municipi i 128 110 238 
Canvis de residència a l’estranger   32  34 66 
Baixes d’ofici   42  17 59 
Baixes per caducitat - - - 
Baixes per duplicat    1 - 1 
TOTAL  227 187 414 
 
ALTES DE RESIDENTS  DEL MUNICIPI. Resum per sexe i causa de l’alta 
 
CONCEPTE D’ALTA HOMES DONES TOTAL 

 
naixements   28  24 52 
Canvis de residència d’un altre municipi (Altes 115 132 247 
Canvis de residència de l’estranger (Altes)    6    7 13 
Omissions    6    3 9 
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TOTAL 155 166 321 
 
ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI 
                         

CONCEPTE HOMES DONES TOTAL 
 

Canvis de domicili (entre seccions del municipi)   379 
 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2015, que resulta d’aquesta rectificació, 
juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la 
data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions 
tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de 
xifres oficials de població. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per unanimitat dels tretze membres que integren el 
seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
4.- Adhesió al CIS per a la gestió del programa LEADER 2104-2020 
 
ACORD DE PLE PER L’ADHESIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL MUNICIPI DE MÓRA D’EBRE COM 
A BENEFICIARI DEL PROGRAMA LEADER, I AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL -CONSORCI 
INTERCOMARCAL D’INICIATIVES SOCIOECONÒMIQUES-. 
 
En data 31 de desembre de 2014 s’ha publicat al DOGC núm. 6780 l’ORDRE AAM/387/2014, de 19 de 
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les 
normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a 
l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la 
preparació de les estratègies de desenvolupament local. 
 
En data 8 d’agost de 2008 es va constituir el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, 
com a Grup d’Acció Local, amb l’objectiu específic d’assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics 
assignats al seu àmbit territorial pel Programa de desenvolupament rural (PDR) per al període 2007-2013, 
mitjançant una estratègia de desenvolupament local  gestionada amb la metodologia LEADER. 
 
Atès que el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques té previst tornar-se a presentar a 
la propera convocatòria per la selecció de grups d’acció local per a l’aplicació en el seu àmbit territorial de 
desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020. 
 
Vist que la continuïtat d’un programa Leader al territori pot ser una eina fonamental en el seu 
desenvolupament i millora de les seves condicions socioeconòmiques 
 
Atès que l’adhesió del nostre municipi a l’àmbit territorial del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques suposa una oportunitat per a la dinamització, diversificació i foment de les activitats 
econòmiques i l’emprenedoria. 
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A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 de febrer de 2015, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi Móra d’Ebre al Consorci Intercomarcal 
d’Iniciatives Socioeconòmiques, per a la gestió del programa LEADER 2014-2020. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per unanimitat dels tretze membres que integren el 
seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
5.- Adhesió al conveni de col·laboració de l'Agència Catalana de Residus per a la 
gestió de piles i acumuladors 
 
Atès que l’Agència Catalana de Residus, en data 26/07/10 va signar un conveni marc de col·laboració 
amb els sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i acumuladors Fundación Ecopilas i 
European Recycling Platform España (ERP). 
 
Atès que els ens locals, formalitzant la seva adhesió al conveni, poden beneficiar-se de les condicions 
establertes, així com de les compensacions econòmiques previstes en el mateix. 
 
Vistes les següents opcions de gestió que es plantegen al conveni: 
 
-Opció A: L’entitat local farà el servei de recollida, de transport i d’emmagatzematge temporal dels residus 
de piles i acumuladors. 
 
-Opció B: L’entitat local traspassa l’execució i el finançament del servei de recollida i transport dels 
residus de piles i acumuladors. 
 
A la vista del dictàmen favorable de la comissió informativa general de data 23 de febrer de 2015,  
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD: 
 
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Móra d’Ebre al conveni marc de col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) de 
residus de piles i acumuladors.  
 
SEGON: Optar al model de gestió corresponent a l’opció B contemplada al conveni, consistent en el 
traspàs de l’execució i el finançament del servei de recollida i transport dels residus de piles i 
acumuladors a les entitats gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG). 
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TERCER: Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.  
 
Intervé el Sr. Solé  i pregunta si aquest conveni té algun cost per l’ajuntament. Li respon el regidor de Medi Ambient  
i diu que aquest conveni té un retorn de 90€ per tona de piles,  hi havia un altra opció que representava més 
ingressos per a l’ajuntament, però els contenidors eren de cartró  i en aquesta opció els contenidors seran de plàstic 
i la mateixa empresa que ho gestiona  s’encarrega de fer la recollida i en relació a la pregunta del sr. Moreno 
informar que la ubicació serà en edificis públics. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per majoria de 8 vots a favor dels representants 
dels grups municipals de CIU i PP i cinc abstencions dels grups municipals del PSC i d’ERC, dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
6.- Ratificació de la proposta de modificació d'Estatuts Consorci COMEBE 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre 
del que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en forma part com a ens consorciat. 
 
Atès que la proposta de modificació va ser aprovada inicialment en sessió de la Junta General de data 4 
de desembre de 2014 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació 
dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens 
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords 
per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de 
membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès a informació pública, 
mitjançant publicació en el BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014, havent esdevingut definitiva al 
no haver-se presentat reclamacions i/o al·legacions en el termini d’exposició pública 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 de febrer de 2015, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla 
de l’Ebre, acordada per la Junta General de 4 de desembre de 2014. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients. 
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Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per unanimitat dels tretze membres que integren el 
seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
7.- Ratificació de la proposta de modificació d'Estatuts Consorci LOCALRET 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció 
(conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de 
mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la 
condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que 
estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que 
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de 
la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.  
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b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 
de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa 
local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació 
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel 
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació 
superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per 
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa 
que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per 
als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la 
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels 
pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així 
com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici 
del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre 
d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i 
persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, 
documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, 
amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de 
contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del 
Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
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29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i 
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació 
d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la 
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de 

separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci. 
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el 

dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les 
seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a 
quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels 
criteris establerts en la LRSAL”. 

 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta 

dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
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33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 

33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca d’acord, 
exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número 
d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el 
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, 
la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de 
mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-
los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el 
seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es 
donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma 
conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, 
en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que disposen 
les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, 
de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació 
dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens 
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords 
per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de 
membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del Consorci 
Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 de febrer de 2015, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
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ACORD, 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en els termes 
exposats anteriorment. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
Intervé la secretària i explica que és exactament pels mateixos motius, en aquest cas Localret s’adscriu a 
l’ajuntament de Barcelona, per tant, això ha suposat una modificació dels estatuts i es proposa a tots els membres 
de Localret la ratificació d’aquesta modificació. 
 
Intervé el Sr. Moreno i pregunta en què consisteix exactament el conveni amb Localet; el Sr. Alcalde explica  que 
van associats amb noves tecnologies, continua dient que la idea de Localret es basa en una mena de cooperativa 
de compres pel món local per poder  obtenir telefonia a millor preu, oferir alguns tipus de serveis, tot  tipus de 
legalitzacions que s’hagin de fer a les urbanitzacions i això representa un cost  de  662€ a l’any,  és a dir, l’avantatge 
és poder aconseguir millors preus i alguns subministres determinats. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per unanimitat dels tretze membres que integren el 
seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
8.- Modificació del Pla d'Intervenció Integral del Casc Antic de Móra d'Ebre 
 
Mitjançant acord del Plenari de 12 d’abril de 2007 es va sol·licitar a la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge un ajut per import de 4.204.899,50 € acollint-se a la convocatòria del Fons de Foment del 
programa de barris per tal d’executar el Pla d’Intervenció Integral del Casc Antic de Móra d’Ebre (en 
endavant PIICAME). 
 
Atès que a través de la Resolució de 27 de juny de 2007 del conseller del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques es va atorgar una subvenció de 3.618.352,50 €, amb un pressupost aprovat 
de 7.236.705,00€. 
 
Atès que en data 16 de gener de 2008 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Móra d’Ebre per al desenvolupament del projecte 
d’intervenció integral del nucli antic de Móra d’Ebre, que s’ha d’executar en el quinquenni 2007-2011. 
 
En sessió plenària de data 28 de desembre de 2011 es va ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 13 de desembre de 2011 en què es va sol·licitar una pròrroga per un període màxim de dos anys al 
Departament de Territori i Sostenibilitat per a l’execució del Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic 
de Móra d’Ebre, la qual fou aprovada mitjançant resolució del president de la Comissió de Gestió del Fons 
de Barris. 
 
Davant la complexa situació, tant des del punt de vista del difícil i complex estat econòmic-financer que  
travessa aquest Ajuntament, com des de l’escàs nivell de desenvolupament del Pla, i atesa la voluntat de 
la Corporació d’apostar en ferm en donar continuïtat al Projecte per la millora integral del casc antic, i a tal 
efecte en sessió plenària de data 11 d’octubre de 2012, es va sol·licitar  una modificació que fou aprovada 
per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana donat que no comportaven cap canvi en els camps 
d’actuació del projecte inicial, ni en les assignacions ni en l’import total del pressupost. 
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De l’estudi de l’estat d’execució del Pla de barris, tenint en compte el darrer període de justificació 
corresponent al segon període de l’anualitat 2014, es desprèn l’import total executat i justificat fins a la 
data ascendeix a 2.031.051,38 euros respecte a la inversió total prevista de 7.236.705,00 euros, la qual 
cosa representa un ritme d’execució respecte el quantum total del 28,07 %.  
 
Des de la darrera de les actualitzacions del Pla l’any 2012 ençà s’han produït una sèrie d’esdeveniments 
imprevisibles i aliens a aquest ajuntament que han dificultat i, fins i tot, paralitzat l’execució d’algunes de 
les actuacions projectades. Aquest ha estat sense dubte el cas del projecte estrella i de major pes, 
econòmicament parlant, de la darrera modificació del Projecte d’Intervenció Integral, el complex 
d’equipaments previst al Barranc de les Moreres, el qual es desgranava en diverses accions contingudes 
en els diferents camps d’actuació, com són: la urbanització del parc de les moreres i la urbanització de la 
Plaça de l’Hospital (camp 1), la construcció de la sala polivalent i la construcció del Casal municipal i del 
futur Museu d’Art Modern de les Terres de l’Ebre (camp 3) i la canalització de les aigües pluvials del 
Barranc de les Moreres (camp 5). Amb l’objectiu de poder materialitzar aquest projecte crucial per a 
l’assoliment dels principis del PIICAME es va tramitar el corresponent expedient de contractació de les 
obres i concessió parcial dels equipaments per a l’aprofitament del subsòl del Barranc de les Moreres, 
que es va adjudicar per un import de 3.313.000 euros, IVA exclòs. No obstant això, degut a causes 
sobrevingudes de l’empresa adjudicatària, la qual no va aconseguir el finançament necessari per a 
executar les obres ni va procedir a formalitzar el contracte, aquest Ajuntament va acordar la resolució del 
contracte abans indicat.  
 
Tot i l’anteriorment exposat, des de l’equip de govern es vol posar de manifest que segueix apostant 
fermament amb el projecte estrella del Barranc de les Moreres, el qual es manté al Pla d’Intervenció 
Integral, però que es deixa en stand by a l’espera de trobar un nou inversor que aposti seriosament pel 
projecte i disposi del finançament necessari per a poder-lo executar, sens perjudici que, de no poder-se 
materialitzar, es pugui canviar per altres actuacions no previstes actualment. 
 
Tenint en compte la difícil situació econòmica-financera que  travessa aquest Ajuntament, és voluntat 
d’aquesta Corporació donar continuïtat al Projecte per la millora integral del casc antic mitjançant 
l’execució d’actuacions realitzables i viables a curt i mitjà termini i que disposin del màxim finançament 
possible per a poder-se cometre.  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 de febrer de 2015, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Pla d’Intervenció Integral del Casc Antic de Móra d’Ebre, d’acord 
amb la documentació tècnica justificativa que consta a l’expedient de referència. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord, juntament amb la documentació tècnica de la  modificació de 
l’esmentat Pla, al Departament de Territori i Sostenibilitat per a la seva posterior aprovació per l’òrgan 
competent. 
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Intervé el Sr. Alcalde  i explica el contingut d’aquest punt;  diu que el que es pretén és modificar  el pla integral 
d’intervenció del casc antic  que ja es va modificar fa dos anys i en el qual es van substituir algunes de les obres que 
hi figuraven, entre d’altres es va incorporar  l’oportunitat que hi havia en aquell  moment del Barranc de les Moreres i 
se’n van substituir d’altres per les quals no hi havia possibilitat de finançament. Hores d’ara, gràcies a que el Leader 
ha concedit una subvenció de 102.000€, aproximadament, es pot fer front al  projecte  de remodelació del Passeig 
de l’Ebre, projecte que es va  reduir per poder-lo presentar al Leader i  que ara han concedit. Atès que  el Barranc de 
les Moreres de moment no té finançament va semblar oportú, per acabar de completar el finançament necessari per 
dur a terme l’obra del Passeig de l’Ebre, sense que afectés de manera important els comptes municipals en el sentit 
de, finalment, aportar un mínim necessari corresponent a un 5% del pressupost per arribar el muntant total. La 
modificació que avui es proposa és restar dels 2.000.000€  que hi havia per al Barranc de les Moreres la quantitat de 
102.000€ per poder-ho aplicar al Passeig de l’Ebre. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per unanimitat dels tretze membres que integren el 
seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
9.- Deixar sense efectes l'acord plenari en relació al terreny situat al C. Pau Casals, 
10 
 
1.1.- S’ha tramitat en aquest Ajuntament expedient de recuperació d’ofici del bé de domini públic  
consistent en un vial d’accés  situat al c/ Pau Casals, núm.  10, d’una superfície total de  121,70  m2 , en 
el que s’ha acreditat la possessió municipal de l’esmentat bé fins l’any 2011,  data en que el Sr. Juan 
Antonio Escriba Treig va construir una tanca metàl·lica sense autorització municipal, impedint el pas a 
qualsevol persona. 
 
1.2.- Per Decret de l’Alcaldia núm. 20140082 de data 29 de setembre de 2014 es va incoar expedient 
administratiu contradictori per a la recuperació del be esmentat, arrel de l’informe de Secretaria de 23 de 
setembre de 2014 que conte un dossier complert en el que consten les circumstàncies i els fets succeïts 
amb el Pla parcial de la Urbanització de la Verdeguera, recentment aparegut amb motiu de la nova 
classificació de la documentació, com a   conseqüència dels trasllats dels arxius per les obres que es van 
realitzar a l’Ajuntament durant els anys 2010-2012.   Sotmès l’expedient del Pla Parcial de la Urbanització 
de la Verdeguera a estudi, resulta que,  en el mateix es contempla un vial d’accés a la zona que avui es el 
Complex Poliesportiu municipal en l’espai lliure de la finca c/ Pau Casals, núm. 10,  la qual cosa dissipa 
qualsevol dubte existent sobre la demanialitat del vial,  el qual ha estat sempre transitable per persones i 
vehicles  fins l’any 2011,  quan el Sr. Escriba va tancar la finca. 
 
1.3.- L’expedient del Pla Parcial  va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona 
en data 21/12/1971 i publicat al BOPT en data 23/01/1972.  El Sr. Juan Antonio Escribà Treig va 
presentar escrits NRE 123 i 405 en data 11/02/1972 i 10/05/1972 respectivament  cedint els vials a 
l’Ajuntament, els quals varen ser acceptats pel Plenari de la Corporació en data 26/05/1972,  la  
notificació de l’acord va ser rebuda per l’interessat en data 29 de maig de 1972.  La normativa aplicable 
en el moment era la Ley del Suelo de 12 de maig de 1956.   
 
1.4.- La finca usurpada del total de 121,70 m2,  91,19 correspondrien al Pla Parcial, 10,28 m2 a la finca 
registral 4494 i 20,23 m2 a la finca registral 4495,  de titularitat municipal  destinades a equipaments 
esportius, sobre les que s’ubica  el pavelló poliesportiu, la piscina coberta i les pistes de pàdel.  
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1.5.- L’expedient consta dels documents següents: 
 
- Dossier que conté els expedients tramitats al llarg del temps en aquest Ajuntament pel que fa al 

terreny objecte d’aquest procediment i demés documents que li afecten.  
- Informe de Secretaria de 23/09/2014 
- Decret de l’Alcaldia d’incoació d’expedient de 29/09/2014 
- Notificació del Decret de l’Alcaldia de 30/09/2014 NRS 2067 a la interessada Sra. Micheline Agreige 

Pierson, hereva del Sr. Juan Antonio Escribà Treig 
- Escrit d’al·legacions de la interessada de data 14/10/2014 NRE 4269 que presenta en el darrer dia, 

sense haver comparegut per examinar l’expedient  
- Provisió de l’instructora de l’expedient de 22/10/2014 cintant a la prova testifical als Sr. Edmond 

Piñol, Abdon Vernet i Ramon Calanda.  
- Testimonis dels senyors Ramon Calanda, Abdon Vernet de 29/10/2014  i Edmond Piñol de 

31/10/2014. 
- Informe dels Serveis Tècnics Municipals de 05/11/2014 
- Provisió de l’instructora de 10/11/2014 donant per conclòs el període de la pràctica de proves i 

concedint un termini d’audiència de 10 dies a la interessada. 
- Notificació de l’anterior Provisió de l’Instructora a l’interessada en data 10/11/2014 NRS 2366 
- Sol.licitud presentada en data 21/11/2014 NRE 4730, per la Sra. Joana Garcia Cano, qui actua en 

nom de la Sra. Micheline Agreige, demanant còpia de l’expedient administratiu i suspensió del 
termini d’audiència fins l’entrega de la documentació. 

- Compareixença de la Sra. Joana Garcia Cano, en data 21/11/2014 en la que consta que examina 
l’expedient i se li faciliten les fotocòpies dels documents que sol·licita.  

- Provisió de l’Instructora de l’expedient de data 21/11/2014 denegat la suspensió sol.licitada i 
d’atorgament una ampliació del termini d’audiència de cinc dies més,  que es notifica a la Sra. 
Joana Garcia amb NRS 2457 

- Escrit d’al·legacions que presenta la Sra. Joana Garcia Cano, rebut en data 05/12/2014 NRE 4917 
- Provisió de l’Instructora de l’expedient de data 15/12/14 concedint 3 dies naturals a la interessada 

per manifestar-se  sobre la cessió del vial, notificada en data 16/12/14 NRS 2592. 
- Escrit d’al·legacions que presenta la Sra. Joana Garcia Cano, rebut en data 22/12/2014 NRE 5131. 

 
En sessió plenària de data 24 de desembre de 2014, es va acordar el que literalment es transcriu: 
 

“3.1.- CONSIDERAR suficientment justificada en la documentació de l’expedient tramitat  per la 

recuperació d’ofici de la possessió del tram de vial públic situat al c/ Pau Casals, núm. 10, de 

superficie  121,70 m2,    la possessió municipal continuada que ha estat pertorbada per les 

actuacions  de tancament realitzades l’any 2011 pel Sr.  Juan Antonio Escribà Treig,  que son la  

causa d’aquest expedient i actuació municipal.  

 

3.2.-  DESESTIMAR les al·legacions i pretensions  de la Sra. Micheline Agreige Pierson  

formulades en els escrits  NRE 4269 14/10/2014 de i NRE 4917 de 05/12/2014, i NRE 5131 de 

22/12/14, pels motius i raons  detallats en la part expositiva o  per  justificació  en l’informe de  

Secretaria i de  Serveis Tècnics.  
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3.3.- DISPOSAR la recuperació d’ofici la possessió del bé municipal de domini públic destinat a 

l’ús i al Serveis public en general,   identificat  com a terreny situat al c/ Pau Casals núm. 10,  de 

superficie 121,10 m2.  

 

3.4.-  ORDENAR a la Sra. Micheline Agreige Pierson que en el termini màxim de deu dies 

naturals, a comptar des de que rebi  la notificació d’ aquest acord, cessi en la seva actuació 

d’ocupació i obstrucció d’aquest tram de vial  i el deixi lliure  d’elements, i obert al pas a la lliure 

disposició de l’Ajuntament i del públic en general. s’han de retirar totes les barreres i 

impediments  que l’hagin alterat, i deixar-lo en les condicions de costum. I no s’han d’alterar en 

res el seu traçat, amplada i espai tradicional  ni fer-hi cap nou moviment de terres.    

 

3.5.- DISPOSAR que, en cas que la interessada  no doni compliment a l’ordre continguda en 

l’apartat anterior, es procedeixi per part dels serveis municipals competents a la recuperació de 

la possessió de l’immoble, utilitzant els mitjans d’execució forçosa legalment procedents. 

 

3.6.- NOTIFICAR aquest acord  a la Sra.  Micheline Agreige Pierson i a tots el que hagin 

comparegut a l’expedient”.  

 
Atès que per part de la Sra. Micheline-Jacqueline Agreige Pierson, es presenta una proposta “d’acta de 
segregació i acceptació de cessió”  de terrenys a favor de  l’Ajuntament de Móra d’Ebre,  en concepte  de 
cessions de vialitat pendents de formalitzar del Pla parcial de la Urbanització de la Verdeguera aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en data 21 de desembre de 1971 (BOPT núm. 
18 de 23/01/1972) i d’equipaments del Polígon 15,  aprovada la Modificació puntual per la Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona en data 12 de desembre de 1995 (DOGC NÚM. 2179 DE 08/03/1996) recollits 
a les Normes Subsidiàries i de Planejament de Móra d’Ebre.  
 
Atès que en data 18 de febrer de 2015, s’ha dut a terme la signatura del text esmentat en el paràgraf 
anterior, mitjançant el qual es formalitza fefaentment la segregació i donació dels terrenys per part de la 
Sra. Agreige, així com la seva acceptació per part de l’ajuntament, per la qual cosa ha desaparegut 
l’objecte del procediment inciat. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 de febrer de 2015, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Arxivar les actuacions incoades en l’acord del plenari de data 24 de desembre de 2014, de 
recuperació d’ofici de la possessió del tram de vial públic situat al c/ Pau Casals, núm. 10, d’una  
superfície  121,70 m2. 
 
SEGON: Notificar aquest acord  a la Sra.  Micheline Agreige Pierson i a tots el que hagin comparegut a 
l’expedient. 
 
Tot seguit explica que es congratula de poder portar avui aquest punt al Ple, i poder-lo portar en aquest sentit, 
perquè feia vora dos anys que s’estava treballant en aquest tema. Es tracta de l’acord de d’anterior ple d’iniciar un 
expedient per recuperar d’ofici el terreny cosa que comportava necessàriament un enfrontament judicial amb la 
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suposada propietat d’aquell terreny perquè des de l’ajuntament sempre se n’havia defensat la propietat municipal. 
Finalment han entès que no era necessari arribar al tema judicial, tot reconeixent que l’ajuntament tenia raó i de 
forma voluntària han signat un acta de donació,  per tant,  avui aquest terreny ja és propietat de l’ajuntament; s’han 
retirat les tanques i unes petites estàtues que hi havia per tal de poder dur a terme  l’obra l’obertura de la zona del 
pàdel i del Pavelló Poliesportiu  per a generar un flux circulatori de sortida  pel carrer  del darrere  per garantir el 
trànsit rodat en aquest indret. En nom de l’equip de govern vol agrair de manera especial  la feina que s’ha fet  
especialment des de l’àrea d’urbanisme  perquè documentar-ho tot no ha estat fàcil i reiterar l’agraïment al 
departament de  serveis tècnics  i a secretaria per tota la feina així com fer lpferiment de donar qualsevol tipus 
d’aclariment. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per majoria de 8 vots a favor dels representants 
dels grups municipals de CIU i PP i cinc abstencions dels grups municipals del PSC i d’ERC, dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
10.- Assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya 2013 i 2014 
 
Atès  la Resolució GRI/2715/2013,  de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 
2013. 
 
Atès la Resolució GRI/1002/2014,  de 9 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la dotació 
complementària al Fons de cooperació local de Catalunya, assignant-se a Móra d’Ebre l’import de 
5.180,69 €, per a inversions supramunicipals. 
 
Atès  la Resolució GRI/1178/2014,  de 23 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 
2014, assignant-se a Móra d’Ebre l’import de 5.175,99 € per a inversions supramunicipals. 
 
Atès que aquests imports  tenen com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o 
inversions supramunicipals, i l’ajuntament l’ha de destinar en la seva totalitat o en part, a una o diverses 
entitats supramunicipals que hi participi, sempre que aquestes entitats tinguin la consideració d’ens locals 
i  constin formalment inscrites en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 de febrer de 2015, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Destinar l'import de 5.180,69 €, Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013,  al Consorci 
Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre. 
 
SEGON: Destinar l'import de 5.175,99 €, Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014,  al Consorci 
Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre. 
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TERCER: Donar trasllat al Departament de Comptabilitat-Intervenció,  i comunicar aquest acord al 
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre i a la Direcció General d'Administració Local.  
 
Intervé el Sr. Alcalde i explica que en aquest cas el que se sotmet a aprovació del plenari és la designació dels Fons 
de Cooperació Local dels anys 2013 i 2014. Recorda que els del 2013 no estaven encara assignats  i  no es podia 
reassignar allò que encara no es tenia i ara,  finalment, s’ha pogut fer. Vol destacar  que en aquesta ocasió  s’ha 
decidit   canviar de destinatari aquest fons, fins ara, de forma habitual, s’havia destinat al Consell Comarcal,però  ara 
s’ha pogut comprovar que molts ajuntaments destinen aquest fons a altres entitats i altres consorcis  i s’ha decidit 
que era menester canviar d’opinió, per tant,  s’han iniciat converses amb el Comebe i s’han buscat fórmules perquè 
aquest organisme participi més activament a Móra d’Ebre la qual cosa ha fet replantejar  l’assignació del fons. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per majoria de 8 vots a favor dels representants 
dels grups municipals de CIU i PP i cinc abstencions dels grups municipals del PSC i d’ERC, dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
11.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral exercici 2015 
 
En Expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de l’Entitat 
corresponent a l’exercici 2015. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 20150009, de data 28 de gener de 2015, es va ordenar la 

iniciació d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral 
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informes per 
part de Secretaria i acreditació per la Intervenció. 

 
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015 va ser aprovat inicialment pel Ple en acord 

de data 24 de desembre de 2015, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense 
reclamacions. 

 
3. En data 2 de febrer de 2015 s’ha emès l’informe de Secretaria. 
 
4. Per la Intervenció, en data 2 de febrer de 2015 s’ha acreditat que l’import d’aquesta massa salarial 

del personal laboral de l’Entitat ascendeix a 1.006.556,00 €, i que aquest import ho ha augmentat 
respecte la de l’exercici de 2014,  si bé pel que fa a l’import total del capítol I ha augmentat per la 
possible incorporació de personal al servei de la policia local, per la qual cosa, es conclou que la 
massa salarial pel 2015 no ha sofert cap mena d’increment.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del 
sector públic local, obliga a les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter 
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
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2. L’article 20, apartat quatre, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 

l’Estat pel 2014, disposa que la massa salarial del personal laboral, que no pot tenir increment pel 
2014, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció 
social meritades per aquest personal en 2013, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes 
de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la 
Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les 
indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadament. 

 
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació al 

Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest òrgan 
municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei 
d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat 
l’excepció prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL. 

 
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la 

província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis LBRL. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 de febrer de 2015, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2015, la qual, en 
termes d’homogeneïtat amb la de l’exercici de 2014 per aquest personal, tant respecte a efectius com a 
antiguitat, ascendeix a la quantitat de 1.006.556,00 €. 
 
SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per majoria de 8 vots a favor dels representants 
dels grups municipals de CIU i PP i cinc abstencions dels grups municipals del PSC i d’ERC, dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
12.- Aprovació expedient 2/2015, de modificació de crèdit 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
1.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20150012 de data 6 de febrer de 2015 es va incoar 
l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
finançat amb transferències i nous ingressos per tal d’incorporar al pressupost vigent les actuacions 
exposades i justificades al decret.  
 
1.2. Com sigui que a més a més s’ha constatat que, per una banda, hi ha aplicacions pressupostàries 
deficitàries al pressupost de l’exercici actual, en les quals la consignació pressupostària és insuficient, per 
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la qual cosa, han de ser objecte de modificació de crèdit per tal de cobrir les despeses peremptòries de 
l’exercici actual i que no es poden demorar fins a l’exercici següent. 
 
1.3. Com sigui que per tal de dur a terme aquest expedient de crèdit extraordinari s’ha previst el 
finançament a través de nous o majors ingressos sobre els totals previstos en el pressupost. I en relació 
al compliment del que disposa l’art. 177 i 181 del RDL 2/2004, de 5 de març, i els arts. 36, 43 i 44 del RD 
500/1990, informo del següent: 
 

- La subvenció prevista del Pla Especial d’Inversions Municipals 2015, segons la distribució 
publicada al BOPT núm. 284, de data 12 de desembre de 2014, restant pendent de resolució el 
seu atorgament per a executar les obres de “Condicionament d’una zona per emplaçament del 
mercat setmanal” i “Obertura del carrer que uneix el carrer Pau Casals amb el complex 
poliesportiu”. 

 
1.4. Per altra banda en escrit NRE 551 de 16 de febrer de 2015 ens fan tramesa del quadre d’amortització 
del préstec firmat amb el Fons de Finançament per al Pagament a Proveïdors (Banco Popular). Ens 
informen que durant aquest exercici 2015 no haurem d’amortitzar principal del crèdit pel que disposa el 
RDL 17/2014 en la seva disposició addicional sèptima: 
 

“Disposición adicional séptima. Modificación de las condiciones financieras de las operaciones de crédito 
suscritas con cargo al Fondo de liquidez autonómico y con cargo al Fondo para la financiación de los 
pagos a proveedores 2. 

Las operaciones de crédito que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a 31 de 
diciembre de 2014, hayan formalizado con cargo al Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores 2 
y con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico se ajustarán a las siguientes condiciones financieras a 
partir del 1 de enero de 2015: 

a) El tipo de interés queda fijado para 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del primer período de 
interés de 2016. La base de cálculo de los intereses será actual/actual. 
 

b) Durante 2015 las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no abonarán vencimientos de 
principal de operaciones formalizadas en ejercicios anteriores con cargo al Fondo de Financiación a 
Proveedores 2. 
 
c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la letra b) se ampliará un 
año. “ 
 
D’aquesta manera les càrregues financeres durant aquest exercici 2015 seran inferiors al previst 
inicialment. 
 
1.5. 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.  
 
1.6. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada diferenciant les noves 
aplicacions pressupostàries de despeses, les aplicacions pressupostàries de despeses que seran objecte 
de suplement, amb el seu corresponent finançament. 



 
 

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 

21

 
     PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015 Pressupost Augment Total 

1 76100 DIPUTACIÓ TARRAGONA PEIM 0,00 91.167,00 91.167,00 
      

  
Total augment pressupost 
d’ingressos  91.167,00  

 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2015     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement 
6 1532 21000 MANTENIMENT CARRERS 15.000,00 8.000,00 
2 920 22706 PROJECTE OBRES I VARIS 11.000,00 18.000,00 
1 151 45000 CONVENI URL PROJECTES FAÇANA 

FLUVIAL 
3.000,00 1.000,00 

1 151 64000 POUM 39.000,00 6.000,00 
      

      Total augment pressupost de despeses:   33.000 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2015     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
24 338 20200 LLOGUER MAGATZEM DIPOSIT MATERIAL 

FESTES 
0,00 3.650,00 

5 920 22706 REDACCIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ C. 
GARDENIA 

0,00 19.632,25 

22 231 48000 DONACIÓ AFANOC 0,00 100,00 
6 1532 60900 OBERTURA C. PAU CASALS 0,00 22.706,52 
15 4312 60900 CONDICIONAMENT ZONA MERCAT 0,00 72.901,56 
23 338 62300 ADQUISICIÓ CARPES 0,00 18.000,00 
      

      Total augment pressupost de despeses:   136.990,33 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2015     
            

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució 
2 11 91313 AMORTITZACIÓ ICO POPULAR 83.900,00 78.823,33 
            
      Total disminució pressupost de despeses:  78.823,33 

 
1.7. 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 
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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, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de 
novembre 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 500/1990, 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. 

3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
de despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

4. 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. 
 
5. 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 als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. Tot això, en concordança 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 
2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre 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 23 de febrer de 2015, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 02/2015 mitjançant la modalitat de suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari, que cal finançar mitjançant  transferències i nous ingressos del pressupost 
vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall: 
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     PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015 Pressupost Augment Total 
1 76100 DIPUTACIÓ TARRAGONA PEIM 0,00 91.167,00 91.167,00 

      

  
Total augment pressupost 
d’ingressos  91.167,00  

 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2015     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement 
6 1532 21000 MANTENIMENT CARRERS 15.000,00 8.000,00 
2 920 22706 PROJECTE OBRES I VARIS 11.000,00 18.000,00 
1 151 45000 CONVENI URL PROJECTES FAÇANA 

FLUVIAL 
3.000,00 1.000,00 

1 151 64000 POUM 39.000,00 6.000,00 
      

      Total augment pressupost de despeses:   33.000 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2015     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
24 338 20200 LLOGUER MAGATZEM DIPOSIT MATERIAL 

FESTES 
0,00 3.650,00 

5 920 22706 REDACCIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ C. 
GARDENIA 

0,00 19.632,25 

22 231 48000 DONACIÓ AFANOC 0,00 100,00 
6 1532 60900 OBERTURA C. PAU CASALS 0,00 22.706,52 
15 4312 60900 CONDICIONAMENT ZONA MERCAT 0,00 72.901,56 
23 338 62300 ADQUISICIÓ CARPES 0,00 18.000,00 
      

      Total augment pressupost de despeses:   136.990,33 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2015     
            

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució 
2 11 91313 AMORTITZACIÓ ICO POPULAR 83.900,00 78.823,33 
            
      Total disminució pressupost de despeses:  78.823,33 

 
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.   
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Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 
Intervé el Sr. Melchor i explica que quan es van aprovar els pressupostos del 2015 ja va dir que hi havia  una sèrie 
de despeses que no hi apareixien perquè s’estava esperant la confirmació o  la ratificació d’una sèrie d’ingressos, 
per això hi havia previstes  modificacions de crèdit;  en aquest cas hi ha hagut dos circumstàncies que han motivat  
la modificació de crèdit, una la subvenció del PEIN que  la Diputació ja ha publicat les bases i a més,  hi  ha  un altre 
més ingrés  que en aquest cas  no és un més ingrés sinó una menys despesa del que hi havia pressupostat;això 
´´ultim  es tracta que en el préstec ICO  que varem subscriure   condicionat per pagar factures  anteriors a 
31/12/2011 es va concertar per un import de  670.000€, i ara el que s’ha atorgat pel  govern central és  un any de 
carència, lo qual suposa que la corresponent consignació de 84.000€ anuals que  ja estava pressupostada, pot 
quedar disponible per altres despeses previstes però no pressupostades.Aquesta és la primera modificació de 
crèdit,  n’hi haurà mes; s’ha posat al mes de febrer,  el mes d’abril n’hi haurà més per encabir totes les despeses  
que hi ha  previstes en obres per al 2015.  
D’altra banda dir que enguany es donava l’oportunitat de fer un altre préstec, però aquest préstec era a interès 0 i a 
dos o tres anys de carència, peròcondicionava molt la gestió dels impostos ja  obligava a pujar-los,  a més de perdre 
la governança de les empreses municipals  i  derivar-les totes a un ens superior, és a dir la Diputació,  per això es va 
decidir no fer aquest préstec tot i que per la tresoreria de l’ajuntament hauria anat molt bé. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per majoria de 8 vots a favor dels representants 
dels grups municipals de CIU i PP i cinc abstencions dels grups municipals del PSC i d’ERC, dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
13.- Aprovació declaració de serveis essencials 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Per providència de l’Alcaldia es va disposar que s'emetés informe en relació amb el procediment a 
seguir i la legislació aplicable per tal de poder dur a terme contractacions futures de personal laboral 
temporal o nomenaments de funcionaris interins, amb proposta d’acord sobre quins sectors, funcions i 
categories professionals es consideren prioritaris o afecten al funcionament dels serveis públics 
essencials, que permetin mantenir la qualitat en els serveis que presta aquest ajuntament. 
 
1.2. En data 9 de febrer de 2015, la secretària interventora municipal ha emès informe jurídic en relació a 
la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de poder dur a terme contractacions futures de 
personal laboral temporal o funcionari interí que permetin mantenir la qualitat en els serveis que presta 
aquest ajuntament, amb proposta d’acord. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’1 de gener de 2014 va entrar en vigor la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per l’any 2014, publicada en el BOE de 26 de desembre de 2013 (en endavant LPGE 
2014), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació de personal i al 
nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració local. 
 
2.2. L’art. 23.Dos LPGE 2014, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2014 no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
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interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran 
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament 
dels serveis públics essencials. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament de Móra d’Ebre només procedirà a la contractació de personal laboral 
temporal o nomenament de personal funcionari interí quan es donin necessitats urgents i inajornables que 
afectin a un sector, funció i categoria professional que es consideri prioritària o que afecti al funcionament 
dels serveis públics essencials. 
 
2.3 En compliment de la referida normativa, i atenent les particularitats d’aquest Ajuntament, es considera 
que la Corporació només hauria de procedir a la contractació de personal laboral temporal o nomenament 
de personal funcionari interí en els casos següents, motivats degudament: 
 

a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i categories 
professionals següents, que es consideren prioritaris: 
 
- Enllumenat públic, oficials de 1a, 2a i peons 

- Neteja viària, peons 

- Transport públic de viatgers i escolar, xofers i monitors de transport 

- Manteniment de vials i parcs públics, oficials de 1a, 2a i peons 

- Recollida i tractament de residus, peons 

- Ensenyament, personal docent 

- Serveis administratius, auxiliars administratius 

- Serveis esportius, auxiliars administratius, personal de manteniment 

- Servei de biblioteca, auxiliars 

 
b) b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es 

consideren essencials: 
 

- Enllumenat públic 

- Neteja viària 

- Transport públic de viatgers i escolar 

- Manteniment de vials i parcs públics 

- Recollida i tractament de residus 

- Ensenyament 

- Serveis administratius 

- Serveis esportius 

- Servei de biblioteca 

 
c) Per a fer front a situacions excepcionals.  

 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 de febrer de 2015, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
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Declarar que L’Ajuntament de Móra d’Ebre només procedirà a la contractació de personal laboral 
temporal o nomenament de personal funcionari interí en els casos següents: 
 

d) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i categories 
professionals següents, que es consideren prioritaris: 
 
- Enllumenat públic, oficials de 1a, 2a i peons 

- Neteja viària, peons 

- Transport públic de viatgers i escolar, xofers i monitors de transport 

- Manteniment de vials i parcs públics, oficials de 1a, 2a i peons 

- Recollida i tractament de residus, peons 

- Ensenyament, personal docent 

- Serveis administratius, auxiliars administratius 

- Serveis esportius, auxiliars administratius, personal de manteniment 

- Servei de biblioteca, auxiliars 

 
e) b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es 

consideren essencials: 
 

- Enllumenat públic 

- Neteja viària 

- Transport públic de viatgers i escolar 

- Manteniment de vials i parcs públics 

- Recollida i tractament de residus 

- Ensenyament 

- Serveis administratius 

- Serveis esportius 

- Servei de biblioteca 

 
f) Per a fer front a situacions excepcionals.  

 
Intervé el Sr. Alcalde per aclarir que és un tràmit habitual des que s’han aplicat aquestes mesures des del govern 
Central per poder cobrir algun servei determinat  ja que  si no fos així no es podria fer.  

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per unanimitat dels tretze membres que integren el 
seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
14.- Interposició recurs contensiós-administratiu 
 
Assumpte: Interposició d’un recurs contenciós  davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona 
contra la Resolució de la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les 
Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, de 25 de novembre de 2014, i contra la 
desestimació presumpta del Recurs de Reposició interposat contra el referit Acord, el qual fixa la 
liquidació de l’any 2013 en 27.605,07 € 
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1.- Antecedents de fet. 
 
1.1.- La Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la 
Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, amb data  25 de novembre de 2014 va prendre un Acord (notificat 
el 2 de desembre de 2014)  en relació a la liquidació de les despeses i ingressos de la gestió de la 
deixalleria de Móra d’Ebre corresponent a l’any 2013, en la qual es fixa un deute contra l’Ajuntament i a 
favor del Consorci de la quantitat de 27.605,07 €. 
 
1.2.- Amb data 23 de desembre de 2014 l’Ajuntament de Móra d’Ebre va interposar un Recurs de 
Reposició en temps i forma hàbil, contra l’anterior Resolució de la Junta de Govern del Consorci, en el 
qual es demanava: 
 

 “Que es tingui per presentat aquest escrit i es tingui per interposat en temps i forma aquest 
recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels 
Residus municipals de les comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta de data 25 de 
novembre de 2014 en relació a la liquidació de les despeses i ingressos de la gestió de la 
deixalleria de Móra d’Ebre corresponent a l’any 2013 presentada en el seu dia.” 

 
1.3.-  El Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el 
Priorat i la Terra Alta no ha donat resposta al Recurs de Reposició, malgrat ha transcorregut amb escreix 
el termini d’un mes per a contestar. 
 
2.- Fonaments de dret 
 
2.1.- En el referit Recurs de Reposició es motiva  per part de l’Ajuntament la impugnació de la Resolució 
del Consorci, entre altres amb la següent argumentació: 
 

“Per fer els càlculs, utilitzem el % de quilograms ja que és la mesura que repercuteix directament  
en el  cost del tractament dels residus, per la qual cosa i per les dades aportades, es deduiria 
que el cost que hauria d’assumir Móra d’Ebre per la gestió,  seria de: 45.211,02 * 61,06 % = 
27.605, 84 €. 
 
Tal i com ja vam fer l’any passat en la revisió dels costos, entenem que la part dels variables 
(41.059,34 €) i la part d’ingressos d’Ordenança (21.550,52 €), no s’haurien d’utilitzar a l’hora de 
repercutir-los a Móra d’Ebre, ja que nosaltres ja paguem la part de variables en les liquidacions 
que ens presenta trimestralment el Consorci, i sense la bonificació que s’aplica a la resta de 
membres Consorciats.  
 
En teoria, aquest cost de variables hauria d’estar equilibrat amb els ingressos d’Ordenança, si no 
està equilibrat i s’utilitzessin aquestes dues magnituds per calcular la repercussió de costos a la 
nostra població, assumiríem els  costos d’altres ens consorciats a qui no se’ls hi ha facturat. 
 
Tanmateix, l’any 2012 el personal destinat a la deixalleria pertanyia directament al Consorci, en 
canvi l’any 2013, aquest mateix personal pertany a una empresa privada degut a la 
externalització del servei. 
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Dins dels costos fixes hi ha una partida que és la del personal, que ascendeix a 28.630,00 € 
 
 L’operari de la deixalleria, no dedica el 100 % de la seva jornada a aquest servei, hi dedica un 
92.89%, ja que la deixalleria és oberta 34 hores a la setmana i la jornada de l’operari és de 36.6 
hores setmanals, la resta ho dedica a d’altres feines dins l’empresa.  
 
Si calculem el cost d’un treballador, amb un sou brut als voltants de 1.550,00 € a jornada 
completa, el resultat no difereix en molta mesura del que es factura en la liquidació, per tant, hem 
d’entendre que el cost està calculat amb el 100 % de la jornada. 
 
El cost de personal hauria de ser, al nostre entendre, de : 28.630€ x 92.89 % = 26.595 €.  
 
Així, els costos fixes haurien de ser : 
 

Cost operari  Electricitat Ass. Resp. Civil Costos manteniment Total Fixos 

26.595 € 1.800 € 2.000 € 5.000 € 35.395 € 

 
Per tant, entenem que per fer el càlcul del cost per Móra d’Ebre, s’hauria de tenir en compte el 
següent: 
 

A 
(Costos Fixos) 

B 
(Ingressos 
Retorn) 

A - B 
% utilització 
Móra d’Ebre 

Repercussió costos 
Móra d’Ebre 

35.395 € 11.727,80 € 23.667,20 € 61.06 % 14.451,19 € 

 
2.2.- És una obligació de qualsevol Administració Pública actuar en defensa dels seus drets quan es 
vegin pertorbats per l’actuació de qualsevol altra persona o entitat, sigui pública o privada.  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 de febrer de 
2015, 
Per tot el que antecedeix, i vist el Dictamen previ del Sr. Pere-Joan Torrent i Ribert, lletrat de 
l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Tarragona, es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del 
següent, 
ACORd, 
3.1.- Interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona 
contra  la Resolució de la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les 
Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, de 25 de novembre de 2014, i contra la 
desestimació presumpta del Recurs de Reposició interposat contra el referit Acord, el qual fixa la 
liquidació de l’any 2013 en 27.605,07 €. 
 
3.2.- Designar la Procuradora dels Tribunals del Col.legi de Procuradors de Tarragona, Sra. Maite Gracia 
Solsonas, que ja disposa de poders atorgats a l’efecte, perquè representi els interessos de l’Ajuntament. 
 
3.3.- Nomenar el Sr. Pere-Joan Torrent i Ribert, advocat Col.legiat núm. 973 de l’Il.lustre Col.legi 
d’Advocats de Tarragona, perquè defensi els interessos de l’Ajuntament.     
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Intervé el Sr. Alcalde per explicar que en aquest punt el que es proposa és  interposar un recurs contenciós 
administratiu per part de l’Ajuntament de Móra d’Ebre  respecte al Consorci de Gestió de  residus municipals de 
les tres comarques,  la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat, perquè s’ha ha fet una liquidació de la gestió de 
la deixalleria que no s’ajusta a dret,  és a dir, no correspon a les quantitats que serien  liquidables. Es va fer un 
recurs de reposició i, com que no s’ha rebut resposta per part del Consorci, s’havien de seguir els passos 
administratius adients  i interposar el corresponent recurs contenciós administratiu per defensar el interessos de 
l’Ajuntament. 

                                                                                                
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per majoria de 8 vots a favor dels representants 
dels grups municipals de CIU i PP i cinc abstencions dels grups municipals del PSC i d’ERC, dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
15.- Donar compte de l'informe morositat 4t trimestre 2014 
 
A la vista del que disposa l’article quart, 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.” 

 
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 29 de gener de 2015, del qual se’n va donar compte a la Junta de 
Govern Local de data 3 de febrer de 2015. 
 

“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 2014 
 
- 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.” 

Així mateix és important destacar la modificació de l’art. 216.4 del RDL 3/2011 de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic introduïda per la Disposició Final Primera de la Llei 13/2014 de 14 de juliol, de 
transformació del Fons per al Finançament dels pagaments a proveïdors, en el sentit 
següent: 

“216.4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y 
si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 
de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en 
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya 
lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de 
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.  

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de 
los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, 
salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los 
documentos que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para 
el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
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que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.  

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, 
y efectuado el correspondiente abono.”  

Aquesta nova regulació determina que l’obligació que té l’Administració Local de 
pagament de les factures s’articularà de la següent manera: 

Des de que es registra una factura, s’haurà de procedir a la seva aprovació en un 
termini de trenta dies i a partir d’aquest reconeixement de l’obligació, l’Administració 
disposarà de trenta dies més per al seu pagament, per la qual cosa, el còmput total de 
dies és de seixanta dies.  

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.  
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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.  

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.- Altrament, 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, ha estat derogat l’art. 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 en les operacions comercials, en el 
qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la relació 
de factures de més de tres mesos d’antiguitat sense reconeixement d’obligació o 
justificació d’absència del tràmit, així com 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.  
 
Tanmateix, l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta 
funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 
de la Llei 25/2013, que dicta així: 
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“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas: 

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del 
año al órgano de control interno.” 
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint 
dies de la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, 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.  
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre 
comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les 
Administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents.  
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de 
l’àmbit d’aplicació 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, publicada 
al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics 
del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en 
desenvolupament de la disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de desembre. 
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No 
obstant això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de 
tres mesos per a adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics establerts 
en aquesta ordre. 
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de 
l’interventor al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
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. 
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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 2014 Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre 
dins del termini legal 175 132.968,69 30,42% 
Resta de pagaments 253 304.171,14 69,58% 
Pagaments totals durant el trimestre 428 437.139,83 100,00% 
Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 28 25.030,08  

 
...” 
A la vista de la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de 
Factures, es pot arribar a les següents,  
 
III.- CONCLUSIONS 
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Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el quart trimestre natural de l’exercici 2014, 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: 132.968,69 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 2014, ascendeixen a  
304.171,14 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 2014, 
ascendeixen  a  25.030,08 euros. ANNEX 3.  
 
Móra d’Ebre, 29 de gener de 2015” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al quart trimestre de l’exercici 
2014, relatiu al compliment dels terminis establerts per 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. 
                                                             ----------------  
 
16.- Donar compte de l'informe execució del pressupost 4t trimestre 2014 
 
A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP 2082/2014 de 7 de novembre , per la que es modifica 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació 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 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. 
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4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del 
límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración del cumplimiento de la regla de 
gasto al cierre del ejercicio. 

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 período, de los ingresos y gastos, para las entidades 
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales. 

6. 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, en la que se incluirá, al menos, de acuerdo con la metodología 
establecida para el cálculo el periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas, el detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago 
mensual y acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de pago de 
cada entidad y del conjunto de la Corporación Local. 

7. 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, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período medio de pago a 
proveedores e 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, distinguiendo el importe de las obligaciones 
pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a proveedores. 

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años. 

8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y 
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las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al 
trimestre anterior: 

a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica. 

b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica. 

c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica. 

d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 

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. 

10. Del cumplimiento de la obligación de suministro de información a la que se refiere este precepto, 
y en lo que se refiere a los tres primeros trimestres da cada año, quedarían excluidas las 
Corporaciones Locales de población no superior a 5.000 habitantes, salvo la información mencionada 
en los apartados 7 y 8 anteriores.»” 

 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2014, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, 
de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que va ser remès en data 
30 de gener de 2015 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/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 



 
 

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 

38

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/2082/2014,  de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre Ministerial 

HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF). 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. 

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

- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 
execució fins a la finalització de l’exercici,  

- 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 31/12/2014, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 75 persones els quals 
es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 72 
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 31/12/2014 és de 1.787.177,93 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 
b) A data 31/12/2014, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té una plantilla 
de personal de 18 persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 18 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2014 és de 203.934,14 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.  
 
c) A data 31/12/2014, la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL, té una plantilla de personal de 3 persones 
els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 3 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2014 és de 50.032,28 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
  
d) A data 31/12/2014, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 persones els quals es troben 
dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 5 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2014 és de 105.363,75 
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 2014 és del 60,98%. El grau d’execució del pressupost de despeses al quart trimestre de 
2014  és del 82,18%. 
 
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 2014 és del 96,42%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al quart trimestre de 2014 és del 101,43%. 
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de cobrament en 
termes totals és de 577.788,37 € i el pendent de pagament, de 849.381,60 €. Per exercici tancats, la 
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recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 874.551,55 €. Anàlogament, els 
pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període ascendeix a 244.884,93 €. 
 
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 20.716,08 € i el pendent de pagament de 664,96€. Per exercicis tancats, la 
recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 10.867,12€. Anàlogament, els 
pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 329,88 €. 
 
L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el quart 
trimestre de l’exercici 2014. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del 
quart trimestre del 2014 és de 47.899,72 €.  
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi 
del quart trimestre del 2014 és de 24.961,44 €. 
  
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 de 2014 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 

Compra béns 
immobles (Illa de 
Saurí) 

0 € 0 € 17.195,98 € -395,98 € 

Asfaltat de carrers 0 € 422.673,19 € 396.623,36 € 64.376,64 € 
Canvi de panot 
voreres carrer Dr. 
Peris i Bonaire 

0 € 37.494,27 € 56.732,99 € -16.243,04 € 

Estabilització 
talussos castell 

289.718,87 € 634.574,60 € 113.175,09 € 811.118,38€ 

POUM 0 € 0 € 0 € 39.000 € 
 
 
Les desviacions que hi ha hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions venen 
justificades pels següents motius: 
 

- En relació a l’adquisició de la finca de l’Illa de Saurí, s’ha completat l’expedient 
administratiu i s’ha procedit a la formalització de l’escriptura pública de compra venda 
de la primera parcel·la d’aquesta finca i s’ha aprovat la despesa plurianual i realitzar el 
corresponent pagament de l’anualitat de l’any 2014. 
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- Pel que respecta a l’obra “d’asfaltat de varis carrers del municipi”, aquestes s’han 
adjudicat i s’ha realitzat una gran part de les actuacions durant l’exercici 2014. Pel que 
respecta als ingressos que financen aquestes obres, la diputació de Tarragona a 
atorgat una subvenció per import de 53.673,19 euros amb càrrec al Pla Especial 
d’Inversions Sostenibles 2014, no prevista inicialment al pressupost municipal. 

 
- Pel que fa a les obres de canvi de panot de les voreres dels carrers Dr. Peris i Bonaire, 

aquestes obres ja s’han executat i cal fer constar que La Diputació de Tarragona a 
atorgat una subvenció per import de 37.494,27 euros amb càrrec al Pla Especial 
d’Inversions Sostenibles 2014, no prevista inicialment al pressupost municipal.  

 
- Pel que fa a l’obra d’estabilització dels talussos del penya-segat del castell, al mes de 

juliol es va aprovar un encàrrec de gestió a l’Institut Català del Sòl. Donat el retard en la 
licitació de l’obra, es consigna en l’exercici 2014 la part de la subvenció, que tal com 
indica la resolució d’atorgament, s’atorga en el moment que es licita l’obra (289.718,87 
€) i es consigna una despesa per import de 113.175,09 euros, import que es va acordar 
a l’encàrrec de gestió amb l’Institut Català del Sòl, corresponent a un 20% a compte de 
la totalitat de les obres de la primera fase. Atès que en sessió plenària del mes d’agost, 
el ple va acordar modificar l’acord inicial en el sentit d’executar l’obra en dos fases, 
corresponent a la primera un import de 565.875,43 euros.   

 
4.2.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Escola, cal ressaltar que al quart trimestre es 
consigna una disminució de tresoreria de 19.775,19 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és 
de 9.869,02 €.  
 
En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Ajuntament, cal ressaltar que al tercer trimestre es 
consigna una disminució de tresoreria de 266.304,35 € i que el líquid disponible a final d’aquest període 
és de -18.582,00 €. S’ha de tenir en compte que l’exercici 2014 no està liquidat i en la data en que es 
transmet aquesta informació falta introduir a la comptabilitat, entre d’altres, 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.   
 
4.3. Morositat 
 
En primer lloc, pel que respecta a les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el quart trimestre natural de l’exercici 2014, sense haver sobrepassat el termini legal de 
30 dies des de la seva data d’aprovació, ascendeixen a la quantitat total de 132.968,69 euros. 
 
En segon lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el quart 
trimestre natural de l’exercici 2014, ascendeixen a 304.171,14 euros. 
 
En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del quart trimestre natural de l’exercici 2014, ascendeixen  a 25.030,08 euros.  
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Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té atribuïda 
l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així: 

“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de 
la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat de l’exercici 2014 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. 
 
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 de 2014, el càlcul de la capacitat de finançament és de -1.205.458,73€. 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 no és estable. 
 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el quart trimestre, dóna un import de  
4.223.721,24 €, si  es compara amb la regla de la despesa determinada en l’aprovació del pressupost 
aquesta ascendeix a un import de  4.644.020,30 €.                                           
 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 6.330.991,15 €, que inclou el deute viu a llarg i a curt 
termini. 
 
4.5. Societats mercantils 
 
En quant a la morositat, destacar que tant la Societat Esportiva Mora d’Ebre, SL com la societat Mora 
d’Ebre Bus, SL compleixen amb el termini legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor. 
 
Al finalitzar el tercer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 170.272,73 euros i la La 
Societat Esportiva Mora d’Ebre, SL no té deute viu. 
  
Cal destacar, que aquestes dos societats no s’abasteixen amb ingressos de mercat. La Societat Esportiva 
Móra d’Ebre, SL rep recursos tant de la prestació de serveis (la meitat a l’Ajuntament) com de 
subvencions i donat que aquest últims ingressos no es poden considerar ventes amb la comptabilitat 
nacional no es cobreix al menys el 50% dels costos de producció. I la societat Mora d’Ebre Bus, SL obté 
majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat normal facturats 
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principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden considerar ventes en comptabilitat 
nacional i sense els quals no es cobreixen, al menys, el 50% dels costos de producció. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament no compleix en termes acumulats al quart trimestre amb el objectiu d’estabilitat però si que 
compleix en termes acumulats amb l’objectiu 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 28 obligacions reconegudes pendents de pagament que ha excedit el termini legal de 30 dies 
al quart trimestre de 2014, que ascendeixen a un import total de 25.030,08 euros. 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del quart trimestre de 2014, 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 2015” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2014, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, 
de 7 de novembre per la que es modifica  l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
                                                             ----------------  
 
17.- Donar compte informe de seguiment del pla d'ajust 4t trimestre 2014 
 
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: 
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“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/2082/2014, de 
7 de novembre, per la qual es modifica 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, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran d’enviar 
abans del dia 31 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, 
 

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 2015, 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 modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, 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.  
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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. 

 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que 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. 
 
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. 
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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/2082/2014 , de 7 de novembre, 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 trenta del primer mes següent a la finalització 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. 
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 trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del 
primer mes següent a la finalització 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: 
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a) 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 s’inclourà informació referida a la previsió 
de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral acumulada. 
 
b) Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de 
les mesures addicionals adoptades. 
 
c) 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 1 de 
gener de 2015, 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 modificat per l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre)" , plataforma que 
estarà disponible fins al 31 de gener de 2015. 
 
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/2082/2014 de 7 de novembre . 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 dia 31 de gener de cada any. 
  
2 L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 10 
de l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre 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 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. 
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- 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 2014 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 31/12/2014 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 2014 
estimada (**)  

Desviación de la estimación anual s/ plan de ajuste  

Ingresos 
corrientes:  

5.017,68 5.636,70 0 0 0 3793,47 3793,47 -32,70%

Ingresos de 
capital:  

287,32 451,92 0 0 0 341,89 341,89 -24,34%

Ingresos no 
financieros:  

5.305,00 6.088,62 0 0 0 4135,36 4135,36 -32,08%

Ingresos 
financieros:  

670,80 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ingresos 
Totales:  

5.975,80 6.088,62 0 0 0 4135,36 4135,36 -32,08%

Ingresos 
generados 
derivados de 
las medidas 
de ajuste en 
relación al año 
inicial 

323,00 0 0 38,25 0,00 0,00 -100,00%

Ingresos 
generados 
derivados del 
propio 
ejercicio de la 

5.765,62 0 0 0 4135,36 4135,36 -28,28%
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actividad 
económica  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 2014  
estimada  

Ajustes 
acumulados 
hasta el 
presente 
ejercicio  

Desviación de 
la estimación 
anual / plan de 
ajuste  

Medida1: Subidas 
tributarias, 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 
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2 . - Informació relativa a l'evolució de les despeses a 31/12/2014 i comparativa amb la 
previsió continguda en el pla d’ajust. 
 
 
 
 
 

supresión de 
exenciones y 
bonificaciones 
voluntarias.  
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 0,00% 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Medida 4: Correcta 
financiación de 
tasas y precios 
públicos  

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Medida 5: Otras 
medidas por el lado 
de los ingresos 

323,00 0 0 0 38,25 0 0 0,00 -100,00% 

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR 
LAS MEDIDAS 
relativas a ingresos 
CORRIENTES  

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Ahorro total 
generado por las 
medidas relativas a 
ingresos  

323,00 0 0 0 38,25 0 0 0,00 -100,00%

 
 

Ejecución trimestral realizada obligaciones 
reconocidas netas (acumulada)  

  

Gastos  
Dato de 
liquidación 
ejercicio 2012 

Dato del 
plan de 
ajuste  

1er. 
trimestre  2º trimestre  

3er. 
trimestre  4º trimestre  

Proyección 
anual 2014 
estimada  

Desviación de 
la estimación 
anual / plan de 
ajuste  

 

Gastos 
corrientes:  3.862,12 4.296,83 0 0 0 4.367,76 4.367,76 1,65% 
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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 2014  
estimada  

Ajustes 
acumulados 
hasta el 
presente 
ejercicio  

Desviación de la 
estimación anual / 
plan de ajuste  

Ahorro en capítulo 1 del 
Pto consolidado 0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Gastos de 
capital:  379,54 577,11 0 0 0 672,54 672,54 16,53% 

Gastos no 
financieros:  4.241,66 4.873,94 0 0 0 5.040,30 5.040,30 3,41% 

Gastos 
operaciones 
financieras:  

455,37 541,19 0 0 0 509,69 509,69 -5,82% 

Gastos Totales:  4.697,03 5.415,13 0 0 0 5.549,99 5.549,99 2,49% 
Gastos 
generados 
derivados de las 
medidas de 
ajuste 

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

Gastos 
generados 
derivados del 
propio ejercicio 
de la actividad 
económica 

5.415,13 0 0 0 5.581,83 5.581,83 2,49% 

 
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   6,47 6,47 -78,43% 

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

  0 0  
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(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 31,84 0 0 0 0,00 0,00 31,84 0,0%

De ellas (medida 16) 
otras medidas de gasto 
corriente  

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a 
gastos CORRIENTES  

0 0 0 0 0

Ahorro total generado 
por las medidas 
relativas a Gastos  

0 31,84 0 0 0 0 0 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 2014 i l’execució real (projecció anual 2014 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 -
32,70 %, 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 una desviació de 
l’estimació anual en relació al pla d’ajust aprovat, en un -24,34 %, hem d’afegir que 
aquest fet és degut al descens del ritme d’execució d’inversions reals durant l’exercici 
econòmic 2014 en relació a l’exercici de referència del pla d’ajust, la qual cosa, en 
aquest cas, porta aparellada la reducció dels ingressos de capital, en concret les 
subvencions de capital que financin aquestes inversions.  
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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 i per a l’exercici 2014, 
concretament a la 5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 
2013 no es van produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al 
informe anual de seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013. 
 
A data d’avui, s’han produït els ajustos previstos per al exercici pressupostari 2014 de 
la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) que 
s’ha destinat a sufragar les despeses corrents del propi exercici econòmic.  
 
En aquest sentit, cal 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 2013, 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.  
 
No obstant, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del plaç 
d’execució de la línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions per 
despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de 
execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la 
execució del Pla per a les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC 
compren el període 2014-2017. 
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 
6528 de 24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació 
inicial de la planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta 
planificació es peveia que per a la línia de subvencions per al manteniment 2014-2017 
a Móra d’Ebre li correspon un import quatrienal de 152.988,64 euros, corresponent-li 
una assiganció anual de 38.247,16 euros.  
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures 
en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de 
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les subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i conservació per als 
anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 38.247,16 euros que es 
destinen a despeses corrents.  
 

• 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 2014 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 2014, per tot això, cal afegir els comentaris 
següents: 
 

- En les despeses corrents es produeix una desviació positiva del 1,65% 
- En les despeses de capital la desviació es positva del 16,53 %. 
- En les despeses per operacions financeres la desviació respecte les 

previsions del pla d’ajust en un -5,82 %.  
 
 
Per tot això, pel que respecta al costat de les despeses concloem que l’execució de les 
obligacions reconegudes netes durant l’exercici 2014, malgrat han augmentat, a grans 
trets, segueixen el camí de les previsions. 
 
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 
31/12/2014 

Desviación de la 
estimación anual/plan 
de ajuste 

Deuda viva: 5.995,04 5.160,71 -13,92% 
A corto plazo 
(operaciones de 
tesorería): 

545,94 321,80 -41,05% 

A largo plazo: 5.449,10 4.838,91 -11,20% 
Operación 
endeudamiento FF.PP.: 

601,98 660,71 9,75% 

Resto operaciones 
endeudamiento a largo 
plazo: 

4.847,12 4.178,20 -13,80 

 
 
 

Datos del plan de ajuste A 31/12/2014 Desviación de la 
estimación anual / plan 
de ajuste 

Anualidades 
operaciones 
endeudamineto a 
largo plazo: 

713,61 645,31 -9,57% 

Cuota total de 
amortización del 
principal: 

541,19 509,69 -5,82% 

Operación 
endeudamiento FF.PP.: 

0,00 115,13 0,00% 
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Resto op. 
Endeudamiento a largo 
plazo: 

541,19 394,56 -27,09% 

Cuota total de 
intereses: 

172,42 135,62 -21,34% 

Operación 
endeudamiento FF.PP.: 

33,62 48,72 44,91% 

Resto op. 
Endeudamiento a largo 
plazo: 

138,80 86,90 -37,39% 

  
 
 
 Dato del plan de ajuste Ejercicio 2014 Desviación de la 

estimación anual / plan 
de ajuste 

Ahorro bruto 1.339,87 -574,29 -142,86% 
Ahorro neto 798,68 -1.083,98 -235,72% 
Ahorro neto después de 
aplicar remanente de 
tesorería 

 -1.083,98 0,00% 

Saldo de operaciones 
no financieras 

1.214,68 -904,94 -174,50% 

Ajustes SEC (en 
términos de 
contabilidad nacional) 

0,00 0,00 0,00% 

Capacidad o 
necesidad de 
financiación 

1.214,68 -904,94 -174,50% 

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

Dato del plan de 
ajuste 

Avance Desviación (%) 

Remanente de 
tesorería gastos 
generales 

1,75 62,27 3458,28 

Exceso de 
financiación 
afectada 

 0,00  

Saldos de dudoso 
cobro 

242,73 302,27 24,52 

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
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Total  0 0 0 0
 
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 31/12/2014. 
 

OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS  

Entidad Local: 09-43-093 AA000  Mora 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 54.287 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  

265.020 183.305 F    
0,0
0  

21/07/20
11  

 0  

O.Tresoreria 
01/07  

BANCO 
BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA, 
S.A.  

Otra  100.000 70.870 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 
1.246.8

43 
V  

EURIBO
R a 1 
año  

0,15   
08/07/20

05  
16/05/20

30  
3  

105677  
BANCO 
POPULAR 
ESPAÑOL, S.A. 

Préstamo  670.798 628.873 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

5,94   
23/05/20

12  
23/05/20

22  
2  

SCH  
BANCO 
SANTANDER, 
S.A.  

Préstamo  598.514 444.718 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 31.838 F    
6,5
0  

26/10/20
11  

10/11/20
14  

0  

11.933.532/37 
BANKIA 
BANCA 
PRIVADA, S.A. 

Préstamo  200.000 117.129 V  
EURIBO
R a 1 
año  

1,75   
16/04/20

10  
16/04/20

20  
0  

Caja Madrid  BANKIA, S.A.  Otra  500.000 359.975 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

0,20   18/06/20
08  

30/06/20
27  

1  
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O. Tresoreria 
03/07  

BANKIA, S.A.  Otra  270.000 0 V  
EURIBO
R a 1 
año  

6,00   
30/06/20

14  
31/12/20

14  
0  

Caixa 
Tarragona II  

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA  

Otra  
1.327.0

79 
992.994 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 
920.073 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 21.465 V  
EURIBO
R a 1 
año  

0,20   
24/01/20

04  
30/09/20

16  
0  

Caixa Pensions 
CAIXABANK, 
S.A.  

Otra  500.000 368.056 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

0,75   
16/10/20

08  
01/01/20

28  
1  

O. Tresoreria 
01/14  

CAIXABANK, 
S.A.  

Otra  300.000 250.938 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

1,95   
30/10/20

14  
31/10/20

15  
0  

9620.308.652
991-10  

CAIXABANK, 
S.A.  

Préstamo  472.000 115.019 V  
EURIBO
R a 1 
año  

0,50   
27/06/20

07  
30/06/20

16  
0  

C.Catalunya  
CATALUNYA 
BANC, S.A.  

Otra  285.000 106.875 V  
EURIBO
R a 3 
meses  

0,15   
24/12/20

04  
31/12/20

19  
0  

SOREA 120  OTRA  Otra  120.000 95.915 V  
EURIBO
R a 1 
año  

0,00   
02/10/20

02  
01/06/20

37  
0  

SOREA 27  OTRA  Otra  27.809 21.920 V  
EURIBO
R a 1 
año  

0,00   
02/10/20

02  
01/06/20

37  
0  

SOREA 450  OTRA  Otra  450.759 367.219 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: 2014  

Año 
2013 

Año 
2012 

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad  

1er. 
trimestre 2º trimestre 

3er. 
trimestre 4º trimestre 

Capítulo 2  0 2,37 2,46 321,44 0 0 0 326,27
Capítulo 6  0 0 0 511,30 0 0 0 511,30
Otra deuda comercial  0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total  0 2,37 2,46 832,74 0 0 0 837,57
 
El deute comercial a 31/12/2014, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
837,57 milers d’euros. 
 
8 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent 
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a) Operaciones con derivados: 
 
     (En miles de euros) 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 2015. 
 
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 2014, 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, 30 de gener de 2015” 
 
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/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre. 
 
                                                             ----------------  
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18.- Informació alcaldia 
 

El Sr. Alcalde dóna la paraula al tècnic municipal perquè aclareixi la valoració de la finca anomenada illa de 
Saurí, ja que algun sectorl’ ha qüestionat.  
 
Intervé el Tècnic municipal Sr. Hermenegil Sabaté i agraeix al Sr. Alcalde que li hagi permès poder fer aquest 
aclariment perquè sembla que s’ha posat en dubte el valor de la finca:  
 
“Comença la intervenció dient que abans de fer la valoració parlarà de les consideracions prèvies que són de 
tipus urbanístic, desprès,  de la valoració i al final, de les conclusions. 
 
Quant a les consideracions prèvies, diu que primer s’ha de saber el que s’està valorant i si es tracta d’una finca 
rústica o d’un terreny,  continua explicant que una finca rústica és un terreny que no té cap tipus d’aprofitament i 
un terreny és un altre tipus d’immoble  que té un aprofitament sigui privat o públic, en aquest cas el que s’està 
valorant és un sòl qualificat de sistemes urbanístics  i  n’hi ha de tres tipus  que són els que  defineixen les 
normes, 
 
- La zona verda, són els espais lliures. 
- El sistema viari, són els camins, les places i els carrers. 
- El sistema d’equipaments, són els terrenys que són edificables. 
 
En aquest cas, el que s’està valorant és un terreny que està destinat a sistema urbanístic en un sòl no 
urbanitzable, continua explicant que tot propietari d’un terreny té dret a que se li valori el millor possible i 
l’ajuntament  ha de  pagar el que realment correspon. 
 
Tot seguit explica la qualificació d’aquesta finca: 
 
Està qualificada de clau P i 8 (alçada)  això vol dir que es pot fer una planta baixa i un pis, és molt estrany que 
en una zona verda s’hi pugui edificar, però l’article 56 de les normes que és el que parla de clau P diu: 
“Aquestes àrees hauran d’exposar-se amb arbrat, jardineria i elements accessoris com quioscos etc. Quan per 
la seva extensió tinguessin  la consideració de parc admetran edificis que necessàriament hauran de ser d’ús i 
domini públic sempre que ocupin menys del 5% de la superfície total del parc.” 
 
A l’apartat II diu: “Excepcionalment, en els parcs i jardins de més  de 5.000 m2 de superfície es permetrà la 
ubicació d’instal·lacions  esportives públiques  a l’aire lliure amb una ocupació màxima del 40% de la superfície 
de la zona”, això és el que defineixen les normes subsidiàries per aquest tipus d’immoble,  llavors es pot 
començar dient quin és l’aprofitament d’aquest terreny.  Es tracta de la Finca de Saurí que té més de 3,74 Ha. 
Es pot ocupar un 5% de  la superfície, multiplicat per planta baixa i un pis, això permetria 3.748 m2 de sostre,  
és a dir, a 100 m2 cada una, a l’àmbit privat es tractaria de 35 o 37 vivendes;  Els usos públic podrien ser un 
pavelló, camps esportius i a l’aire lliure... a més a més, permet un 40% d’ocupació, això són 14.000 m2 a l’aire 
lliure ocupats. Un camp de futbol ocupa 5.000 m2. aquí se’n podrien fer tres; fent aquesta combinació  seria una 
superfície equivalent a tres camps de futbol  dins de la qual s’hi podria posar un equipament. Això és mes o 
menys l’aprofitament d’aquest terreny.  
 
La normativa per valorar un terreny amb finalitat d’adquisició per l’administració es regula per la Llei del Sòl i el 
seu Reglament..  
 
Quant al sistema d’adquisició dels terrenys, si és sòl urbà sense cap tipus d’aprofitament privat s’han d’adquirir 
o bé per compra o per, (per exemple el pàrking de la Biblioteca era un equipament a les normes subsidiàries i 
l’ajuntament,  en lloc de comprar, el que va fer va ser un canvi amb els propietaris  perquè tenien un sòl 
urbanitzable i a canvi de les futures cessions d’aquells terrenys va ser possible l’adquisició). 



 
 

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 

60

 
Continua explicant quin sistema d’adquisició de terrenys es practica per a un sòl urbà que està dins d’una unitat 
d’actuació, en aquest cas correspon la cessió gratuïta a l’ajuntament, donat que la propietat té dret a 
aprofitaments privats. 
 
Diu que, el nostre cas es un terreny que s’ha de comprar o expropiar ja que és un terreny sense aprofitament 
privat qualificat de sòl no urbanitzable. Si s’hagués de comprar a preu d’urbà costaria molts diners, però en fer 
les normes es va qualificar com a sòl rústic (no urbanitzable), això vol dir que l’ajuntament el pot adquirir més 
econòmic. Segons la llei del Sòl, per fer la valoració,  el mètode és equiparar-lo amb una finca rústica i valorar-
lo per capitalització, és a dir, calcular els ingressos que podria donar la finca conreada i deduir-ne les despeses, 
amb això s’obté un benefici; hi ha, però, una excepció que és quan aquests terrenys estan a prop de la població 
o bé tenen algun element singular recollit a la Llei del Sòl, llavors es pot duplicar el valor que s’obté pel sistema 
de capitalització. 
 
El conreu que es pot donar a aquesta finca pot ser des de plantar farratge  que no donaria cap benefici o 
fruiters i, en principi, es considera que això podria donar 5.000 Kg de fruit per Ha. El preu de venda raonable 
estaria entre 0,50 i 1€ per quilo; comptant a 0,70€ per quilo i deduint  un 40% en concepte de conreu 
d’explotació de la finca resulten uns  ingressos de 6.800€  que dividit entre quatre Ha. i dotze mesos, aquesta 
finca pot donar 150€ al mes. El cost de posar-la en explotació seria la plantada, conreu, adobs i reg, s’ha 
valorat en 23.000€ i aplicant  els ingressos menys  les despeses i aplicant-li un 5% de taxa de capitalització ens 
dóna un valor per a la finca de 137.000€ que multiplicat per dos i menys aquests 23.000€ s’obté el valor de 
250.000€ valor arrodonit. 
 
Per tenir una idea de preus unitaris  de finques a la zona, una finca de regadiu bona està sobre el 30.000€/Ha 
aproximadament, una finca de secà està sobre els  6.000€/Ha aproximadament,  una finca forestal  podria estar 
al voltant de 3.000€.  
 
Segons la valoració que s’ha presentat per import 50.000€ per tota la finca, i amb un benefici atribuït de més de 
2.000€, dividit entre la superfície i per 12 mesos, vol dir que aquesta finca donaria 58€ per Ha al mes, és a dir, 
igual que el lloguer d’un pàrking. Es compta el valor de la finca com d’una finca rústica de seca quan realment 
és de regadiu encara que en aquest moment no hi ha res plantat..  
 
A continuació fa una altra reflexió: si en lloc de pagar-la amb euros es pagués amb places de pàrquing, 
comptant a un valor de 10.000€ per plaça, vol dir que l’ajuntament oferiria 5 places de pàrquing per la finca, 
cosa que no és realista. En condicions normals amb una oferta així l’ajuntament es quedaria amb les 5 places 
de pàrking i el propietari amb la finca perquè no hi hauria acord. 
 
Per altra banda, l’ajuntament ha fet vendes  a 150€/ m2 de sol urbà  i aquí s’està parlant d’un preu per aquesta 
finca de  6,6 €/m2..  
 
A l’hora d’escripturar una finca normalment es multiplica el valor cadastral per un factor que les notaries tenen 
com a comú als efectes de fer una liquidació el més aproximada a efectes del pagament d’impostos. 
 
S’ha buscat el valor cadastral d’una finca rustica de regadiu similar del TM al pol. 15 par. 43 és una finca de 
3,74Ha amb un valor cadastral de 19.449,66€.  
 
El valor cadastral de la nostra finca figura a la documentació de l’escriptura de compra venda i la parcel·la 
cadastral més gran de les que composen la finca que es tasa Pol. 14 par.27 amb una superfície de 
36.310,00m2 te un valor cadastral de 297.721,05€. 
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Per tant, queda clar que d’acord amb els valors cadastrals el que es tasa no es una finca rustica si no un 
terreny destinat a sistemes. Acaba dient que el propietari té dret a que li respectin els seus drets i l’ajuntament 
ha de pagar un preu just” 
 
El Sr. Alcalde pregunta qui fixa el valor cadastral  i el tècnic li respon que Hisenda. 
 
Intervé el Sr. Arnal i agraeix al tècnic que hagi fet aquesta exhaustiva exposició, manifesta que ells sempre han 
estat a favor de comprar l’illa de Sauri, ho  van manifestar al ple i a més a més ho portaven al programa 
electoral. Explica que van veure que el preu estava fora de mercat i així consta en acta tal com ho van 
expressar el dia del ple i que,  tot i les explicacions del tècnic municipal, segueixen pensant que és un preu 
exagerat. Per això es van informar amb un enginyer agrícola i la conclusió és la que  s’ha penjat a la pàgina 
web,  i la seva valoració és aquesta;  el grup socialista s’ha limitat senzillament a presentar aquestes 
discrepàncies entre el tècnic municipal i l’enginyer tècnic agrícola. De totes manera valorar a 70 cèntims els 
quilo de fruita dolça li sembla exagerat i sobre la resta de qüestions, pensa que sobre un sòl inundable no està 
tan clara la possibilitat de poder-hi construir, tot i així continua dient que són els tècnics qui han de fer aquesta 
valoració. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i manifesta que la finca és inundable però continua essent edificable,  hi ha nombrosos 
exemples arreu del curs de l’Ebre.  quan és parla de planta més una és per poder edificar damunt de columnes, 
continua dient  hi ha una cosa que és evident, que hi ha un valor cadastral de més de 300.000€ i que el fixa 
Hisenda i que això és important tenir-ho en compte. 
 
Continua informant l’Alcalde que aquesta setmana Incasol(Institut Català del Sol), ha presentat el projecte de 
remodelació de les piscines d’estiu que es dividirà en dos fases per tal de guanyar temps a la licitació i mentre 
és fa la primera part de l’obra poder licitar la segona part.  l’Incasol continua garantint que les piscines estaran 
acabades l’1 de juliol, per tant, aquest demora de cinc o sis dies no ha d’afectar els terminis. A partir de demà 
es posa a licitació la primera fase d’aquestes obres per poder-les veure començar ben aviat i aprofita 
l’avinentesa per convidar tothom a veure el projecte i poder fer  aportacions. 
 
Pel que fa a l’obra del passeig de l’Ebre, agraeix l’anterior equip de govern perquè han facilitat el projecte i això  
ha permès poder aconseguir les subvencions. Confia que en breu es dugui a terme tot i que hi ha hagut 
algunes dificultats amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. En aquest tema cal destacar la participació del 
regidor d’agricultura Sr. Francesc Launes  que s’hi ha involucrat molt i, finalment, gràcies a la seva implicació  
s’ha pogut obtenir el vist i plau de la Confederació Hidrogràfica.  
 
Continua informat que les obres del carrer de la Vila estan en una fase molt avançada i ja es pot veure com 
queda la plaça; la pavimentació ja està acabada tot i que hi ha hagut algunes dificultats perquè s’ha hagut 
d’aixecar el carrer i tornar-lo a refer de nou.  
 
Tot seguit explica el projecte de posar en marxa una app per poder pagar la zona blava de Móra d’Ebre amb el 
mòbil  la qual cosa significarà un estalvi important perquè es pagarà estrictament el temps exacte d’aparcament 
i, a més a més, aquesta aplicació no representarà cap cost per l’ajuntament. 
 
 

Tanmateix Informa que avui s’ha rebut una trucada  del Director General de Sagessa en la qual han comunicat que, 
avui mateix, s’ha celebrat el Consell d’administració de Gecossa i que l’ajuntament de Móra d’Ebre ha estat inclòs en 
aquest Consell. Creu que això és una molt bona notícia per la població ja que en el Consell d’administració és on 
prenen les decisions més importants i a partir d’ara les seves reunions es duran a terme a Móra d’Ebre.  

                                                             ----------------  
 
19.- Precs i preguntes 
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Intervé el Sr. Launes i, tot fent referència al tema tractat anteriorment sobre la finca de l’illa de Saurí i sobre les 
quantitats que s’han mencionat diu que n’hi ha algunes que li quadren i altres que no; aclareix que actualment el 
lloguer d’una finca de regadiu  va de 500 a 1000 €/Ha. i sobre la producció en quilos de fruita dolça per Ha, 
depenent de les varietats, està entre 10000 i 20000 Kg i, finalment, el preu de cost per Kg normalment  va de 0,25 a 
0,32 €, sempre depenent dels anys i això són xifres reals. 

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

 
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, 26 de Febrer de 2015          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
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