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 ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      5 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:   14 de Juliol de 2015 
Horari:   20:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sr. Julio Roca Font, Tinent Alcalde 
Sra. Montserrat Torres Prades, Tinent Alcalde 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Tinent d'Alcalde 
Sr. Raul Olivan Gallardo, Regidor 
Sra. Maria Rodriguez Grau, Regidora 
Sra. Cinta Agne Sabate, Regidora 
Sra. Monica Amoros Gurrera, Regidora 
Sr. Alex de la Guia Fernandez, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sra. Montserrat Latorre Pasanau, Regidora 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Ratificació de la urgència per tractar sobre els punts del 14 al 18 
2.- Informació Decrets d'Alcaldia sobre organització de l'ajuntament 
3.- Informació sobre la constitució de grups polítics municipals 
4.- Aprovació si s'escau, de la creació i composició de comissions informatives 
5.- Aprovació si s'escau, de la creació del Consell de Govern Municipal 
6.- Establiment si s'escau, de la periodicitat de les sessions plenàries 
7.- Establiment si s'escau, del règim de dedicacions i de retibucions i indemnitzacions dels membres de la 
Corporació. 
8.- Aprovació si s'escau, de la delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local 
9.- Designació si s'escau, de representants de l'ajuntament a òrgans 
10.- Designació si s'escau, de representants de l'ajuntament als Consells d'administració de les societats 
SEME i Móra d'Ebre BUS, i ratificacíó si s'escau, del gerent de la societat Móra d'Ebre BUS. 
11.- Aprovació si s'escau, fixació i característiques personal eventual 
12.- Aprovació si s'escau, de nomenament de Tresorer de la Corporació 
13.- Aprovació si s'escau, de les bases reguladores de beques/ajuts per l'adquisició de llibres escolars 
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14.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2014 
15.- Aprovació si s'escau, de la pròrroga del contracte de concessió de la Llar d'Infants 
16.- Expedient de modificació de complement específic vigilants 
17.- Aprovació si s'escau, del conveni amb el Patronat del Centre Associat de Tortosa a la UNED, per la 
creació d'una aula universitària a Móra d'Ebre 
18.- Ratificació si s'escau,de l'acord plenari d'adhesió de l'ajuntament de Móra d'Ebre a l'AMI. 
19.- Moció del GM d'ERC de recolzament de la commemoració de la Diada de l'11 de Setembre 
20.- Moció del GM d'ERC sobre la proposta de cabals ecològics del riu Ebre i Delta 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1.- Ratificació de la urgència per tractar sobre els punts del 14 al 18 
 
Atès el que disposa l'art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases i  del règim local, i l'art. 97 
del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós  de  la Llei Municipal de Catalunya, es demana al 
plenari que es ratifiqui sobre la  urgència per tal de tractar sobre els punts del 14 al 18 de l’ordre del dia, així 
com de les mocions presentades pel grup municipal d’ERC pel recolzament de la commemoració de la diada 
de l’11 de setembre i de la proposta de cabals ecològics pel tram final del riu Ebre i Delta. 
S’aprova per UNANIMITAT 
                                                             ----------------  
 
2.- Informació Decrets d'Alcaldia sobre organització de l'ajuntament 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats en relació a l’organització de la Corporació local de 
Móra d’Ebre: 
 

- Núm. 20150037, de 15 de juny,  nomenament personal eventual accidental. 
 

- Núm. 20150054, de 26 de juny, nomenant els membres de la Junta de Govern Local i d’entre 
ells, nomenant els tinents d’Alcalde. 

 
- Núm. 20150055, de 26 de juny, efectuant una delegació genèrica d’atribucions a favor de la 

Junta de Govern Local. 
 

- Núm. 20150056, de 26 de juny, efectuant una delegació genèrica d’atribucions en els regidors. 
 

- Núm. 20150063, de 6 de juliol, efectuant una delegació genèrica d’atribucions en els regidors. 
 
Els membres del plenari resten assabentats 
                                                             ----------------  
 
3.- Informació sobre la constitució de grups polítics municipals 
 
Atès el que disposen els arts. 50 i 51 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i concordants del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual 
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s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels ens locals, en matèria de constitució i 
funcionament de Grups Polítics Municipals.  
 
A la vista dels escrits núms. RE 2286/2015,  2303/2015 i 2306/2015, i 2311/2015,   de data 18 i 19 de 
juny, respectivament, presentats pels representants de les candidatures de CIU, PSC-PC, PP, i ERC-AM, 
respectivament, mitjançant els quals demanen la constitució en grups municipals i designen els 
corresponents portaveus  dels Grups.  
 
S'informa al plenari de la Corporació del següent:  
 
PRIMER: Que s'han constituït els Grups Polítics Municipals següents:  
 

- CIU, integrat per les següents persones:  
Sr. Joan Piñol Mora 
Sr. Sixte Melchor Gimenez 
Sr. Julio Roca Font 
Sra. Montserrat Torres Prades 
Sra. Montserrat Pineda Gimenez 
Sr. Raul Olivan Gallardo 
Sra. Maria Rodriguez Grau 

 
En representació del Grup municipal de CIU actuarà de portaveu,  el Sr. Sixte Melchor Gimenez 
com a titular i el Sr. Julio Roca Font  com a suplent.  

 
- PM-PSC, integrat per les següents persones:  

Sra. Dolores Gurrera Romo 
Sra. Montserrat Latorre Pasanau  
 

En representació del Grup municipal  del PM-PSC, actuarà de portaveu La Sra. Dolors Gurrera 
Romo  com a titular  i la  Sra. Montserrat Latorre Pasanau com a suplent.  

 
- ERC, integrat per les següents persones:  

Sra. Cinta Agne Sabate 
Sra. Monica Amoros Gurrera 
Sr. Alex de la Guia Fernandez 
 

En representació del grup municipal d'ERC, actuarà de portaveu la Sra. Cinta Agne Sabate com 
a titular i la Sra. Monica Amoros Gurrera com a suplent 

 
- PP, integrat per les següents persones: 

Sr. Francisco M. Launes Andilla 
 

En representació del grup municipal del PP actuarà de portaveu el Sr. Francisco M. Launes 
Andilla 

 
Els membres del plenari resten assabentats 
                                                             ----------------  
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4.- Aprovació si s'escau, de la creació i composició de comissions informatives 
 
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en 
sessió pública el dia 13 de juny. 
 
1.2. Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions 
informatives d’estudi i dictamen d’assumptes. 
 
1.3 En el seu moment, el plenari de la Corporació va crear la comissió de seguiment i control del servei de 
l’aigua. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 60 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; i 124.2, 134 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
ACORD,  
 
PRIMER: Crear una Comissió informativa general de caràcter permanent, la qual estudiarà i informarà els 
assumptes que hagin de ser debatuts en sessió plenària, la qual estarà formada per quatre membres 
titulars i suplents i un President: 
 

President:  
• Alcalde o persona en qui delegui. 

Vocals:  
• Sr. Sixte Melchor Gimenez, titular, Sr. Julio Roca Font, suplent. representants  del Grup 

municipal de CIU 
• Sra. Cinta Agne Sabate, titular, Sra. Monica Amoros Gurrera, suplent, representants del 

grup municipal d’ERC 
• Sra. Dolors Gurrera Romo, titular, Sra. Montserrat Latorre Pasanau, suplent, 

representants del Grup municipal del PM-PSC 
• Sr. Francesc Launes Andilla, representant del Grup municipal del PP 

Secretari:  
• El de la Corporació  o persona que delegui  

 
SEGON: La Comissió  de seguiment i control del servei de l'aigua estarà formada , la qual estarà formada 
per cinc membres titulars i suplents i un President: 
 

President:  
• Alcalde o persona en qui delegui. 

Vocals:  
• Sr. Raul Olivan Gallardo, titular, Sra. Montserrat Torres Prades, suplent. representants  

del Grup municipal de CIU 
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• Sra. Cinta Agne Sabate, titular, Sra. Monica Amoros Gurrera, suplent, representants del 
grup municipal d’ERC 

• Sra. Dolors Gurrera Romo, titular, Sra. Montserrat Latorre Pasanau, suplent, 
representants del Grup municipal del PM-PSC 

• Sr. Francesc Launes Andilla, representant del Grup municipal del PP 
• Un representant de l'empresa SOREA  

Secretari:  
• El de la Corporació  o persona que delegui  

 
TERCER:  La Comissió informativa d’Hisenda i especial de comptes municipals estarà formada , la qual 
estarà formada per quatre membres titulars i suplents i un President:: 
 

President:  
• Alcalde o persona en qui delegui. 

Vocals:  
• Sr. Sixte Melchor Gimenez, titular, Sr. Julio Roca Font, suplent. representants nt del 

Grup municipal de CIU 
• Sra. Cinta Agne Sabate, titular, Sra. Monica Amoros Gurrera, suplent, representants del 

grup municipal d’ERC 
• Sra. Montserrat Latorre Pasanau, titular, Sra. Dolors Gurrera Romo, suplent, 

representants del Grup municipal del PM-PSC 
• Sr. Francesc Launes Andilla, representant del Grup municipal del PP 

Secretari:  
• El de la Corporació  o persona que delegui  

 
QUART: S’estableix per a totes les comissions esmentades, l’aplicació del sistema de vot ponderat, es a 
dir, el  representant de cada grup municipal té un nombre de vots equivalent al de regidors adscrits al seu 
grup. 
 
CINQUÈ: Les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent, seran  l'estudi i 
dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió dels òrgans de l'Ajuntament, i celebraran 
reunions d’acord amb el règim de sessions establert pel plenari de la Corporació. 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
5.- Aprovació si s'escau, de la creació del Consell de Govern Municipal 
 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en 
sessió pública el dia 13 de juny. 
 
Correspon al ple de la corporació en l’exercici de la seva potestat autoorganitzativa, determinar i  crear 
altres òrgans municipals complementaris. 
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L’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), estableix que 
els propis municipis podran establir i regular altres òrgans complementaris, de conformitat amb el previst 
en aquest article i en les lleis de les comunitats autònomes. 
 
A Catalunya, l’article 49 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’ajuntament, en l’exercici de la seva potestat 
autoorganitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l’organització 
bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis 
d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana. 
 
La jurisprudència ha reconegut aquests òrgans complementaris. El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós-administratiu, Secció 5a, Sentència de 3 juny 2004, disposa que és 
ajustat a dret un òrgan municipal complementari, amb funcions d’assessorament a la Comissió de Govern 
i a l’Alcalde. Cal tenir present que els membres integrants dels òrgans municipals no tenen consideració 
de funcionaris, ja que no s’integren a l’Administració mitjançant una relació de serveis de caràcter 
professional i retribuïts, de  manera que tampoc s’està vulnerant els principis de mèrit i capacitat que 
regeixen l’accés a la funció pública.  
 
La motivació es configura com el requisit formal essencial per a l’exercici d’aquest tipus de potestats,  
amb fonament en els principis d’eficàcia, economia organitzativa i també participació ciutadana. Els 
pronunciaments judicials relatius a la qüestió exigeixen que la motivació ofereixi una justificació objectiva i 
racional de la decisió adoptada, sense que incorri en arbitrarietat i desviació de poder.  
 
Partint d’aquests criteris, és d’interès d’aquesta Corporació el constituir un òrgan col·legiat complementari, 
format pels membres de l’Equip de Govern, amb la finalitat de coordinar-ne l’actuació, tenint en comte que 
l’existència d’un òrgan col·legiat d’aquestes característiques pot servir els principis d’eficàcia, economia 
organitzativa i participació ciutadana. Una reunió periòdica dels membres de l’Equip de Govern serveix el 
principi d’eficàcia en la mesura que actuï com a mecanisme de coordinació entre els responsables polítics 
de totes les àrees municipals, evitant duplicitats, disfuncions i resolent conflictes. En el mateix sentit, una 
reunió formal com la d’aquest òrgan col·legiat permetria estalviar múltiples reunions de format més reduït 
entre regidors i entre alcalde i regidors, afavorint així l’economia organitzativa. Finalment, es pot satisfer 
indirectament el principi de participació ciutadana en la mesura que aquest òrgan permeti a cada membre 
de l’Equip de Govern compartir amb els altres regidors les demandes i preocupacions ciutadanes que 
hagi copsat a través de la seva relació amb els veïns i veïnes del municipi en exercici de les seves 
funcions. Tanmateix, més enllà de les funcions atribuïdes legalment a la Junta de Govern Local, la gestió 
municipal demanda l’existència un òrgan col·legiat de govern presidit per l’alcalde i que garanteixi la 
coordinació de l’activitat dels regidors i regidores amb competències delegades de l’alcaldia, i l’eficàcia i 
l’eficiència en l’acció de govern i en l’administració municipal. 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA d’onze vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, PP i d’ERC, i dues abstencions de les representants del grup municipal del PSC, dels 
tretze membres que integren el seu nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER: Crear El Consell de Govern Municipal, el qual, tal com s’ha exposat en els antecedents i, entre 
d’altres,  estudiarà i informarà els assumptes que hagin de ser debatuts en sessió de la Junta de Govern 
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Local, i estarà integrat per tots els regidors amb delegacions genèriques i especials de l’alcaldia i el 
President: 
 

President:  
• Alcalde 

Vocals:  
• Sr. Sixte Melchor Gimenez 
• Sr. Julio Roca Font 
• Sra. Montserrat Torres Prades 
• Sra. Montserrat Pineda Giménez 
• Sra. Maria Rodriguez Grau 
• Sr. Raúl Olivan Gallardo 
• Sr. Francisco Launes Andilla 

Secretari 
• El de la Corporació  o persona que delegui  

 
Segon: El Consell de Govern Municipal celebrarà les seves reunions en les dependències de 
l’ajuntament, abans de la sessió de la Junta de Govern Local i d’acord amb el seu règim de sessions, 
prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel President. 
 
Tercer: Facultar al Sr. President, per a suspendre i alterar les sessions del  Consell de Govern Municipal 
com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes 
municipals, així com per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries, dins la mateixa 
setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu. 
 
Quart: Donar-li la publicitat escaient. 
S’aprova per majoria absoluta d’onze vots a favor (CiU, ERC-AM i PP) 2 abstencions (PSC-CP) 
                                                             ----------------  
 
6.- Establiment si s'escau, de la periodicitat de les sessions plenàries 
 
Un cop celebrades les eleccions locals del passat dia 24 de maig i constituït el nou ajuntament, es fa 
necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de la periodicitat de les sessions del 
plenari.  
 
Atès que en conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, en concordança amb el que preveu el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el plenari de la corporació pot celebrar sessions ordinària o 
extraordinàries, i celebrarà en tot cas, sessions ordinàries amb una periodicitat de 2 mesos.  
 
De conformitat amb el que disposen els articles 38 i 78 del reglament d'organització i funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre, en concordança amb l'article 
46.2.a),  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb el 
que preveu el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya,  
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Per tot això, el Plenari de la Corporació per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER: Establir que les sessions ordinàries del plenari de la corporació que es celebraran amb caràcter 
bimestral,  tinguin lloc durant la primera quinzena dels mesos parells,  a les  20:00 hores, en la sala de 
sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte.  
 

SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a suspendre i alterar les sessions del plenari, com a conseqüència 
dels períodes vacacionals, així com per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries,  
quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals i per necessitats dels mateixos. 
 
S’aprova per UNANIMITAT dels tretze membres que integren elnombre legal 
                                                             ----------------  
 
7.- Establiment si s'escau, del règim de dedicacions i de retibucions i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 
2015, i establert el nou cartipàs municipal, resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de 
dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació, especialment tenint en compte les delegacions 
efectuades per l’Alcaldia, mitjançant Decrets núms 20150056 i 20150063. 

 
Atès el que s’estableix a l’article 166 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb el que s’estableix a l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 28 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de l’article 13 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals, els 
membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, així 
com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el plenari de la Corporació, en 
concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals 
formen part. 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA d’onze vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, PP i d’ERC, i dos en contra de les representants del grup municipal del PSC, dels 
tretze membres que integren el seu nombre legal,  
 
ACORDA,  

 
PRIMER: Establir que amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, els membres de la Corporació que a 
continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, és a dir, amb 
dedicació d’aquests a les tasques pròpies dels seus càrrecs, establint-se així mateix, les retribucions que 
s’especifiquen, les quals es percebran en dotze  pagues: 

 
• Sra. MONTSERRAT PINEDA  GIMÉNEZ            14.850,00 EUROS 
• Sr. RAUL OLIVAN GALLARDO  14.850,00 EUROS 
• Sra. MARIA RODRIGUEZ GRAU  14.850,00 EUROS 
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Els membres de la Corporació que tinguin establertes la dedicació exclusiva o parcial, no percebran cap 
mena d’indemnització per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. 
 
SEGON: Establir amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, a favor dels membres de la Corporació, el règim 
d’indemnitzacions següent: 

 
• Assistència a sessions plenàries:   300,00 EUROS 
• Assistència a sessions del Consell de Govern Municipal:  250,00 EUROS 
• Assistència a sessions de la Comissió Informativa: 100,00 EUROS 

 
TERCER: Comunicar aquest acord als portaveus dels Grups Municipals, regidors afectats i a la 
Intervenció municipal. 
 
La Sra. Dolors Gurrera  pren la paraula i manifesta que aquest augment suposa més de 55.000 € anuals 
per als comptes municipals i  que potser hagués estat millor consensuar-ho abans amb els altres grups, ja 
que són molts diners, perquè podrien haver altres proposteso en  altres prioritats. 
 
Pregunta si els 300,00 € es pagaran a tots els Plens, o només als sis que fins ara es pagaven. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que, respecte al consens, ja  va informar a la Sra. Dolors Gurrera.  I que  li va 
comunicar que ja li diria alguna cosa, però no va ser així, i que  que en van parlar amb el Partit Popular i 
amb Esquerra Republicana de Catalunya,; per tant s’ha arribat al Ple amb aquests consens.   
 
Respecte al tema de l’augment, el Sr. Alcalde manifesta que  s’augmenten les indemnitzacions, però no 
les retribucions. En l’anterior legislatura la retribució màxima era de 17.562,61 €, mentre que ara 
disminueix a 14.850,00 €. Que, per tant, no hi ha un increment de 55.000,00 €, com havia dit anteriorment 
la Sra. Dolors Gurrera. I afegeix que no hi ha un nombre màxim de Sessions Plenàries.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que s’ha intentat que totes les forces polítiques tinguin un punt més de 
remuneració pel que fa a les tasques respectives de cada grup, tant de l’equip de govern com de 
l’oposició, comparat amb altres Ajuntaments de la zona similars, Móra d’Ebre està per sota d’altres 
consistoris, com per exemple Sta. Barbera, Sant Jaume d’Enveja etc…. 
 
La Sra. Montserrat Latorre manifesta que per evaluar aquestes xifres cal tenir en compte el pressupost de 
cada ajuntament i l’estat del deute respectiu. 
 
El Sr. Alcalde indica que l’Ajuntament de Móra d’Ebre es troba molt per sota de les recomanacions fetes 
per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Un regidor de govern cobrarà 900,00 € nets 
aproximadament de mitjana. En el cas dels membres de l’oposició cobraran entre 300,00 / 400,00 €. 
 
La Sra. Dolors Gurrera manifesta que sí que en van parlar prèviament, però que al parlar de consens es 
refereix a reunir-se tots els grups. No sabia que calia donar una resposta, potser fruit d’un malentès. El Sr. 
Alcalde reitera a la Sra. Dolors Gurrera  que se la va informar i se li va demanar el seu parer, sense 
obtenir resposta, que hi van haver converses amb tots els grups, i aquests es van posicionar al respecte. 
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El Sr. Sixte Melchor manifesta a la Sra. Montserrat Latorre que l’equp de govern actual gestiona el deute 
que té. Quan governava el grup del Partit Socialista van fer períodes de carència per no pagar, per no 
amortitzar préstecs. 
 
Sra. Montserrat Latorre manifesta que ella no hi era, i s’ha de començar d’ara en endavant 
 
El Sr. Alcalde manifesta que, malgrat que la Sra. Montserrat Latorre abans no hi era,  tots es presenten 
sota unes sigles, a les que representen. Que també és cert que el deute acumulat de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre no és fruit d’un sol equip de govern ni d’un sol partit, però que en una època determinada el 
deute no es va gestionar, només es va refinançar.  
 
Hi ha molts ajuntaments que no compleixen els plans de sanejament, però el deute de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre ha disminuït en els darrers quatre anys. Per últim el Sr. Alcalde manifesta que el deute dels 
municipis és molt inferior al deute de l’Estat. 
       
 Aprovat per Majoria Absoluta  de 11 vots a favor (CiU,PP I ERC-AM) i 2 en contra (PSC-CP) 
                                                             ----------------  
 
8.- Aprovació si s'escau, de la delegació de competències plenàries a favor de la 
Junta de Govern Local 
 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en 
sessió pública el dia 13 de juny. 
 
1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels assumptes 
municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple de la corporació en la Junta de 
Govern Local . 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
normativa concordant, el ple de la corporació pot delegar l’exercici de les atribucions pròpies en l’alcaldia i 
en la junta de govern local, sempre que no es trobin entre aquelles matèries indelegables previstes als 
articles 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA d’onze vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, PP i d’ERC, i dos en contra de les representants del grup municipal del PSC, dels 
tretze membres que integren el seu nombre legal,  
 
ACORDA,  
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PRIMER. Efectuar, en favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en les 
matèries següents: 
 

TITULAR 
COMPETÈNCIA 

ÒRGAN EN QUI ES 
DELEGA 

ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE 

 
 

Ple 

 
Junta de Govern 

Local 

 
L’exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de la corporació 
en matèries de competència plenària. 

 
22.2.j) 
LRBRL 

 
Ple 

 
Junta de Govern 

Local 

 
La declaració de lesivitat dels actes de 
l’Ajuntament.  

 
22.2.k) 
LRBRL 

 
 
 
 
 

Ple 

 
 
 
 

Junta de Govern 
Local 

 
Les operacions de tresoreria, que li 
correspondran quan l’import acumulat de 
les operacions vives en aquell moment 
superin el 15 per 100 dels ingressos 
corrents liquidats en l’exercici anterior, de 
conformitat amb el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
refós de la Llei d’hisendes locals. 

 
 
 
 

22.2.m) 
LRBRL 

 
 

Ple 

 
 

Junta de Govern 
Local 

 
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis 
quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i quan encara no 
estiguin previstos en els pressupostos. 

 
22.2.ñ) 

 
 
 
 
 

Ple 

 
 
 
 

Junta de Govern 
Local 

 
L’adjudicació de concessions sobre els 
béns de la Corporació i l’adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació 
patrimonial així com l’alienació del 
patrimoni quan no estiguin atribuïdes a 
l’Alcalde o President, i dels béns declarats 
de valor històric o artístic qualsevol que 
sigui el seu valor. 

 
 
 

DA 2a 
TRLCSP 

 
 
 
 
 
 

Ple 

 
 
 
 
 
 

Junta de Govern 
Local 

 
Les contractacions i concessions de tota 
classe quan el seu import superi el 10 per 
100 dels recursos ordinaris del pressupost i, 
en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com 
els contractes i les concessions plurianuals, 
quan la seva durada sigui superior a quatre 
anys i els plurianuals de menor duració quan 
l’import acumulat de totes les anualitats 
superi el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer 

 
 
 
 

DA 2a 
TRLCSP 
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exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la 
quantia assenyalada en aquesta lletra. 

 
Ple 

 
Junta de Govern 

Local 

 
Les altres que expressament li atribueixin 
les Lleis 

 
52.2.r Dleg 
2/2003 

 
Ple 

 
Junta de Govern 

Local 

 
L’establiment o modificació dels preus 
públics 

 
47.1 RDleg 
2/2004 

 
 
SEGON. Delegar en la Junta de Govern Local qualsevol altra competència atribuïda al plenari per 
legislació especial i sectorial, que no tingui caràcter exclusiu del Ple, o no estigui prohibida expressament 
la seva delegació.  
 
TERCER:  L'abast de la delegació esmentada als punts primer i segon es general,  per tant, comprèn la 
gestió i resolució de les matèries delegades.  
 
Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats pel Ple, com a titular de la competència 
originària, essent necessari el dictamen preceptiu de la comissió informativa, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 123.1 del  reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i seran immediatament executius i 
presumptament legítims.  
 
QUART: Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, tindran efectes des del dia següent a l'adopció d'aquest acord, sense perjudici de la seva 
publicació al BOPT, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació del plenari.  
 
CINQUÈ: Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que desplegui efectes 
des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, d'acord amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
El Sr. Alcalde manifesta, a títol informatiu, que no es fa cap delegació diferent a les que s’han fet en altres 
legislatures. 
 
La Sra.Dolors Gurrera manifesta que algunes competències delegades les hauria de mantenir el Ple, el  
Sr. Alcalde puntualitza que, a partir del proper Ple, existeix la figura de la Comissió Informativa, que té la 
funció d’informar a tothon de forma pública dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
 
Aprovat per Majoria Absoluta  de 11 vots a favor (CiU,PP I ERC-AM) i 2 en contra (PSC-CP) 
                                                             ----------------  
 
9.- Designació si s'escau, de representants de l'ajuntament a òrgans 
 
Atès que com a conseqüència de les passades eleccions locals del dia 24 de maig, s'ha procedit a la 
renovació de la corporació amb la constitució del nou Ajuntament, que va tenir lloc el passat dia 13 de 
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juny, i  es fa necessari procedir a una nova designació de representants d’aquesta Corporació en els 
diferents òrgans i administracions. 
 
Vist el que disposa l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el qual 
estableix la competència de l'Alcalde pel que fa a la representació de l'Ajuntament , 
 
Atès el que s’estableix a l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals, 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER: Designar representants d'aquesta Corporació en els Consells Escolars dels diversos centres 
docents que tot seguit es relacionen, als regidors que així mateix s’especifiquen:  
 

- Consell Escolar de l'IES Julio Antonio, regidor d’Educació  
- Consell Escolar del CEIP Luis Viñas, regidor d’Educació  
- Consell Escolar del Jeroni de Moragas,  regidor d’Educació  
- Consell Escolar Municipal, regidor d’Educació  
- Consell Escolar de la Llar d’infants municipal “La Morera”, regidor d’Educació  
- Consell Escolar de l'Escola oficial d’idiomes, regidor d’Educació  

 
SEGON: Designar representants d'aquesta Corporació en els Consorcis que tot seguit es relacionen, als 
regidors que així mateix s’especifiquen:  
 

- CONSORCI COMEBE,  
� Titular:  Sr. Alcalde, suplent Sr. Sixte Melchor Giménez 
� Titular: Sra. Montserrat Pineda Giménez, suplent Sr. Julio Roca Font 

Comissió Executiva COMEBE, 
� Titular:  Sr. Alcalde, suplent Sr. Sixte Melchor Giménez 

- CONSORCI TV (TTEE), Sr. Alcalde 
- CONSORCI LOCAL I COMARCAL DE COMUNICACIÓ (LOCALRET), Sr.  
- CONSORCI Hospitalari de Catalunya, Sr. Alcalde 
- CONSORCI INTERCOMARCAL INICIATIVES SOCIECONÒMIQUES, Sr. Sixte Melchor 

Giménez 
 
TERCER: Designar representants d'aquesta Corporació en els òrgans i administracions que tot seguit es 
relacionen, als/les regidors/es que així mateix s’especifiquen:  
 

- Federació de municipis de Catalunya (FMC), Sr. Alcalde 
- Associació de municipis de Catalunya (AMC), Sr. Alcalde 
- Comissió d'Ensenyament de l'ACM, regidor d’Educació  
- Comissió d'Ensenyament de la FMC, regidor d’Educació 
- AMAC, Sr. Alcalde 
- LOCALRET, Sr. Alcalde 
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- ADRIBE i PRODER, Sr. Sixte Melchor Giménez 
- GECOHSA, Sr. Alcalde 
- Comitè local de Creu Roja, regidor de Salut 
- Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre, regidora d’Esports 
- Consell Assessor CECAT, regidor de Governació 
- Comitè d’informació CN Ascó, Sr. Alcalde 
- Pacte Territorial Ocupació Terres de l’Ebre, Sr. Alcalde 
- Comissions d’Ensenyament, regidor d’Educació 
- Comissió de seguiment del Pla Català “Esport a l’escola”, regidora d’Esports 
- Comissió seguiment piscina: 

� Sra. Maria Rodriguez Grau, CIU 
� Sra. Cinta Agne Sabate, ERC 
� Sra. Dolors Gurrera Romo, PM-PSC 
� Sr. Francisco M. Launes Andilla, PP 

- Comissió de seguiment POUM: 
� Sr. Sixte Melchor Giménez, titular, Sr. Julio Roca Font, suplent, CIU 
� Sra. Cinta Agne Sabate, titular, Sra. Monica Amoros Gurrera, suplent, ERC 
� Sra. Montserrat Latorre Pasanau, titular,  Sra. Dolors Gurrera Romo, suplent, 

PM-PSC 
� Sr. Francisco M. Launes Andilla, PP 

- Consell urbanístic POUM: 
� Sr. Sixte Melchor Giménez, titular, Sr. Julio Roca Font, suplent, CIU 
� Sra. Cinta Agne Sabate, titular, Sra. Monica Amoros Gurrera, suplent, ERC 
� Sra. Dolors Gurrera Romo, titular,  Sra. Montserrat Latorre Pasanau, suplent, 

PM-PSC 
� Sr. Francisco M. Launes Andilla, PP 

- Comitè d’avaluació i seguiment Casc Antic: 
� Sr. Sixte Melchor Giménez, titular, Sra. Montserrat Pineda Gimenez, suplent, 

CIU 
� Sra. Cinta Agne Sabate, titular, Sra. Monica Amoros Gurrera, suplent, ERC 
� Sra. Montserrat Latorre Pasanau, titular,  Sra. Dolors Gurrera Romo, suplent, 

PM-PSC 
� Sr. Francisco M. Launes Andilla, PP 

 
QUART Comunicar aquest acord als organismes esmentats.  
 
Aprovat per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal 
                                                             ----------------  
 
10.- Designació si s'escau, de representants de l'ajuntament als Consells 
d'administració de les societats SEME i Móra d'Ebre BUS, i ratificacíó si s'escau, 
del gerent de la societat Móra d'Ebre BUS. 
 
Atès que per acord plenari de data 24 de gener de 2005, i 9 de febrer de 2005,  s’aprovà la constitució de 
les societats mercantils SOCIETAT ESPORTIVA MÓRA D’EBRE, SL i MÓRA D’EBRE BUS, SL, 
respectivament, i l’aprovació dels seus Estatuts. 
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Per acord plenari de data 21 d’abril de 2005, en funcions de Junta General de les dues societats, d’acord 
amb l’establert a l’article 7è dels seus Estatuts, s’estableix que el Consell d’Administració de les dues 
societats estigui format per quatre membres. 
 
Atès que com a conseqüència de les passades eleccions locals del dia 24 de maig, s'ha procedit a la 
renovació de la corporació amb la constitució del nou Ajuntament, que va tenir lloc el passat dia 13 de 
juny, i es fa necessari procedir al nomenament dels nous integrants  dels Consells d’Administració de les 
dues societats. 
 
Per acord plenari de data 12 de juliol de 2007,  és nomenà gerent de la societat MÓRA D’EBRE BUS, SL, 
el Sr. Joan Anton Martínez Garí, atès que gaudia de la capacitació necessària, havent estat ratificat per 
acord plenari de data 28 de setembre de 2011. 
 
A la vista del  que s’estableix als articles 13 i 14 dels Estatuts de les dues societats, pel que fa a la 
composició del Consell d’Administració, i a la durada del mandat  dels mateixos, i l’article 25 en relació al 
nomenament de gerent, així com els articles 3 i  9.1.b), del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei dels ens locals, pel que fa a la classificació del personal. 
 
Atès que en sessió plenària, en funcions de Junta General de la Societat, de data 28 de setembre de 
2011, s’establí que els Consells d’administració de la SOCIETAT  MÓRA D’EBRE BUS, SLU, i de la 
SOCIETAT ESPORTIVA MÓRA D’EBRE, SLU, totes dues de capital íntegrament municipal, estiguin 
integrats per 5 membres, quatre en representació dels grups municipals i un nomenat per la Junta 
General. Tanmateix, s’estableix l’aplicació del sistema de vot ponderat, es a dir, el  representant de cada 
grup municipal té un nombre de vots equivalent al de membres de la Junta General adscrits al seu grup 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER:. El Consell d’Administració de la  SOCIETAT ESPORTIVA MÓRA D’EBRE, SL, quedarà integrat 
pels membres, que tot seguit s’anomenen. Les figures de President i Vice-President seran escollits 
d’entre els membres que formen el Consell d’Administració:  
 

Vocals:  Sra. Maria Rodriguez Grau, en representació de CIU 
 Sra. Dolors Gurrera Romo, en representació de PSC-PM 

Sra. Cinta Agne Sabate, en representació d’ERC 
Sr. Francesc M. Launes Andilla, en representació del PP 

 Sr. Joan Piñol Mora, nomenat per la Junta General 
 

SEGON: El Consell d’Administració de la SOCIETAT  MÓRA D’EBRE BUS, SLU quedarà integrat pels 
membres, que tot seguit s’anomenen. Les figures de President i Vice-President seran escollits d’entre els 
membres que formen el Consell d’Administració:  
 

Vocals:  Sr. Sixte Melchor Gimenez, en representació de CIU 
 Sra. Montserrat Latorre Pasanau, en representació de PSC-PM 

Sra. Cinta Agne Sabate, en representació d’ERC 
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Sr. Francesc M. Launes Andilla, en representació del PP 
 Sr. Joan Piñol Mora, nomenat per la Junta General 

 
TERCER: Ratificar el Sr. Joan Anton Martínez Garí com a gerent de la societat MÓRA D’EBRE BUS, SL,  
atès que gaudeix de la capacitació necessària. Les retribucions seran fixades per acord del Consell 
d’Administració. 
 
Aprovat per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
11.- Aprovació si s'escau, fixació i característiques personal eventual 
 
La LBRL disposa amb caràcter general que correspon a cada Corporació local aprovar anualment, a 
través del Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual. (Art. 90) i el 176.3 del TRRL assenyala que podran ser exercits 
per personal eventual determinats llocs de treball de caràcter directiu inclosos en la relació de llocs de 
treball de la Corporació, d'acord amb el que disposin les normes que dicti l'Estat per a la seva confecció. 
 
Mes concretament correspon al Ple de la Corporació l'aprovació, nombre, característiques i retribucions 
del personal eventual (Art. 22.2), afegint que aquestes determinacions només podran modificar-se amb 
motiu de l'aprovació dels Pressupostos anuals (Art. 104.1 LBRL). 
 
Aquesta atribució al Ple de la Corporació és indelegable, a tenor del que es disposa expressament per a 
l'Alcalde en l'article 21.3 de la LBRL. El mateix que assenyalen els articles 50.5. ROFCL i 70.5 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a l'Alcalde i el Ple de l'Ajuntament. 
 
Per a l'adopció d'aquest acord pel Ple de la Corporació no es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació de l'article 47.2 de la LBRL, al no estar 
enquadrada aquesta matèria en els supòsits en què es requereix aquesta majoria qualificada 
 
Respecte al moment que estableix la normativa d'aplicació perquè el Ple de la Corporació determini el 
nombre, característiques i retribucions del personal eventual, és una vegada que aquest hagi estat 
constituït conforme al que es disposa en la legislació electoral (Art. 50 del ROFCL) al començament del 
seu mandat (Art. 104.1 LBRL), i anualment i a través del Pressupost (Art. 90.1 LBRL). 
 
Atès que a la plantilla orgànica de l’ajuntament per a l’exercici de 2015, aprovada en sessió plenària de 
data 24 de desembre de 2014, existeix una plaça de personal eventual en règim laboral, denominada  
“Suport a l’alcaldia”. 
 
Atès que al pressupost vigent existeixen les aplicacions pressupostàries 04-912-110.00 i 04-912-110.01, 
“bàsiques i complementàries personal de confiança”. 
 
A la vista del que s’estableix a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, en el seu article 104 bis, i a la DT 10ª, de la LRBRL. 
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Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA de vuits vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, PP, tres abstencions dels representants del grup municipal d’ERC i dos en contra de 
les representants del grup municipal del PSC, dels tretze membres que integren el seu nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
Determinar el nombre i les característiques del personal eventual de la plantilla municipal de la forma 
següent: 
 
Primer.- FIXAR en 1 el nombre del personal eventual que prestara servei en aquest ajuntament, durant 
aquest mandat i sens perjudici de la seva modificacio en els suposits legalment establerts. 
 
Segon.- RATIFICAR la PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL d’aquesta Corporacio, aprovada en 
sessió plenària de 24 de desembre de 2014, que compren els llocs de treball  subdividits en els grups 
seguents: 
 

a) PERSONAL DE CONFIANCA: Suport a l’alcaldia  
 
Tercer.- APROVAR  les caracteristiques, retribucions i dedicacio del personal eventual: 
 
I. PERSONAL DE CONFIANCA: 
 
2. SUPORT A L’ALCALDIA. 
 

a) Personal eventual d’especial confianca de la Presidencia la funcio de la qual mes important es la 
de dirigir i coordinar totes les actuacions relacionades amb els mitjans de difusio social, en 
especial, les seguents: 

 
• Dirigir, programar i coordinar les activitats de l’alcaldia. 
• Mantenir relacions constants amb tots els mitjans de difusio social, tant publics com 

privats. 
• Preparar les entrevistes, comunicacions, declaracions i altres actes publics de l’alcaldia 
• Dirigir i supervisar el conjunt d’actuacions que es realitzin en el seu servei. 
• Assessorametn en memòries i protocol. 
• Vetllar per assolir el maxim nivell de qualitat en la prestacio dels serveis del Servei. 
• Desenvolupar les tasques en materia de visites i relacions amb autoritats i seguiment de 

la correspondencia oficial. 
• I totes aquelles funcions de caracter similar que li atribueixi l’alcaldia 

 
b) La seva dedicació serà exclusiva.   
c) La seva retribució bruta anual es de 27.080,06 euros, dividits en catorze mensualitats. 

 
La Sra. Dolors Gurrera manifesta que, no estan a favor dels càrrecs eventuals, per això votaràn en 
contra., creu que tots els llocs de treball haurien de ser de pública concurrència. 
 
La Sra. Cinta Agné manifesta que el seu grup s’abstindrà malgrat que creu que es satisfactori el treball 
que fa la secretària personal de l’alcalde,  però pensa que els càrrecs de confiança haurien de ser públics. 
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El Sr. Alcalde manifesta que això està contemplat per la llei. Ajuntaments amb equips de govern d’altres 
partits també tenen càrrecs de confiança. La llei només limita el nombre de càrrecs d’aquests tipus, i 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre s’ajusta a la normativa. A més, aquest càrrec eventual cessa al cessar la 
persona que l’ha nomenat, no és un càrrec permanent. 
 
La Secretària puntualitza que es tracta de personal de nomenament directe, al marge de concursos 
públics. Són llocs de treball amb una configuració molt diferent respecte a la resta de llocs de treball de 
l’Ajuntament. 
 
Aprovat per majoria de 8 a favor (CiU i PP) , 2 abstencions ERC-Am, i 2 en contra PSC-AM 
                                                            ----------------  
 
12.- Aprovació si s'escau, de nomenament de Tresorer de la Corporació 
 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 

1. ANTECEDENTS 
 
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en 
sessió pública el dia 13 de juny. 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a funcionaris amb 
habilitació de caràcter nacional disposa que: 

“Tesorerías: en las Corporaciones locales con secretaría de clase primera y en aquéllas cuya 
secretaría esté clasificada en clase segunda que se hubieran agrupado con otras a efectos de 
sostenimiento en común del puesto único de intervención, existirá un puesto de trabajo denominado 
tesorería, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, sin perjuicio 
de lo previsto en el apartado 2, f), de la disposición transitoria primera del Real Decreto 1174/1987, de 18 
de septiembre. 

En las restantes Corporaciones locales con secretaría de clase segunda será la relación de puestos 
de trabajo la que determine si el mencionado puesto está reservado a habilitado de carácter nacional o 
puede ser desempeñado por uno de sus funcionarios debidamente cualificados”. 

2.2. Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, el funcionari o membre de la Corporació que dugui a terme el lloc de treball de 
tresorer ja no cal que, abans de prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança. 
 
,  
 
ACORDA,  
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PRIMER. Nomenar provisionalment tresorer de l’Ajuntament el Sr.Sixte Melchor Gimenez, regidor/a de la 
corporació.  
 
SEGON: Nomenar la Sra. Pilar Caballe Falco, funcionària en actiu de la Corporació de Móra d’Ebre, per tal 
que substitueixi, en cas d’absència, el tresorer de l’ajuntament. 
 
 
El Sr. Alcalde destaca que el nomenament és de caràcter provisional per no aturar el funcionament de la 
tresoreria, mentre es desenvolupa un nou reglament que regularà la naturalesa d’aquest càrrec 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA d’onze vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, PP i d’ERC, i dues abstencions de les representants del grup municipal del PSC, dels 
tretze membres que integren el seu nombre legal 
                                                             ----------------  
 
13.- Aprovació si s'escau, de les bases reguladores de beques/ajuts per l'adquisició 
de llibres escolars 
 
Com sigui que l’Estatut d’Autonomia  de Catalunya estableix a l’article 21, apartat 1, que “totes les 
persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat...”, a l’apartat 4 que 
“l’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s’estableixin per llei” i a 
l’apartat 6 que “totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les 
lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions als 
nivells educatius superior, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències”. 
 
Amb aquesta finalitat de gratuïtat, l’ajuntament de Móra d’Ebre vol contribuir amb una ajuda per a 
l’adquisició de llibres de text, degut a que la compra d’aquests constitueixen una despesa obligatòria per a 
totes les famílies, i la  pèrdua del poder adquisitiu durant aquests anys  atenent a la situació econòmica 
actual.  
 
Atès que és d’interès d’aquest consistori la convocatòria d’ajuts per sufragar les despeses originades per 
l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres escolars a tots/es els/les alumnes empadronats/des a 
Móra d’Ebre i matriculats/des en centres públics o concertats d’educació infantil, primària i ESO, 
mitjançant qualsevol de les modalitats contemplades a les Bases presentades. 
 
Com sigui que als pressupostos per l’exercici 2015 s’ha inclòs assignació pressupostària pels ajuts per a 
l’adquisició de llibres escolars curs 2015- 2016. 
 
Atès que en acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2015, es va incoar l’expedient 
corresponent per la redacció d’unes bases d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars, i que regiran la 
concessió d’ajuts pel curs 2015-2016. 
 
Atès que al mes de maig de 2015 es van celebrar les eleccions municipals i va ser  de l’equip de govern 
no condicionar, amb l’aprovació d’aquestes Bases, les directrius del nou equip de Govern. 
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Com sigui per economia processal en data 28 d’abril de 2015   la Comissió Informativa, que  té per funció 
l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, va emetre 
dictamen amb caràcter preceptiu però no vinculant sobre aquest assumpte. 
 
Atès que es va acordar que l’aprovació d’aquestes Bases es supeditaria  a la decisió del primer Ple que 
es convoqués en la pròxima legislatura  una vegada constituïda  la nova Corporació. 
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció, que consta a l’expedient, així com d’altra documentació. 
 
D’acord amb el que disposen els 239 i ss.  del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i arts. 118 del a 129 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals. 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA d’onze vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, PP i d’ERC, i dos en contra de les representants del grup municipal del PSC, dels 
tretze membres que integren el seu nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER: Aprovar les Bases reguladores de l’atorgament de beques/ajuts per l’adquisició de llibres 
escolars Curs 2015-2016, que literalment es transcriuen: 
 
“BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES/AJUTS PER A 
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT ESCOLARS ( CURS 2015-2016 ) 

 
Primera. Objecte de la Convocatòria. 

 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases, regular la convocatòria per l’atorgament de 
beques/ajuts per a l’adquisició de llibres de text escolars a tots els I les alumnes 
empadronats/des a Móra d’Ebre i matriculats/des en centres públics o concertats d’educació 
infantil, primària i ESO. 

 
Segona. Destinataris de les beques. 

 
Són destinataris d’aquestes beques escolars tots els alumnes de les famílies empadronades a 
Móra d’Ebre abans de l’1 de gener de 2013 que estiguin escolaritzats a Educació Infantil, 
Educació Primària i Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) als centres educatius.  

 
Poden ser beneficiaris d’aquestes, els nens i nenes empadronats a Móra d’Ebre. Podran 
sol·licitar aquestes beques els pares i/o tutors legals dels quals estiguin al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries relatives a l’Ajuntament de Móra d’Ebre i que 
reuneixin els requisits establerts en aquesta clàusula. 
 
Tercera.- Modalitats dels ajuts 
 
Per a la consecució dels objectius s’estableixen dues modalitats de beques/ajuts: 
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Modalitat A: Ajuda/Beca per la compra de llibres de text adquirits a qualsevol 
dels establiments que han signat el conveni de col·laboració amb 
l’ajuntament i actuen com entitats col·laboradores. 

 
Modalitat B: Ajuda/Beca per la compra de llibres de text en qualsevol altra 
establiment  no col·laborador. 

 
L’import de l’ajut es farà efectiu en funció de la disponibilitat pressupostaria existent i  del 
nombre de sol·licituds  
 
L’assignació pressupostària és de 15.000€ però es subjectarà l’atorgament de les ajudes a 
l’import corresponent a les bases de 2015-2016. 

 
Quarta. Import dels ajuts. 
 
L’import màxim de la beca de llibres per alumne serà d’un 20% sobre l’import justificat en 
concepte d’adquisició de llibres escolars 
 
Cinquena. Incompatibilitats 

 
1.- És responsabilitat del beneficiari el fet que aquesta ajuda el condicioni a rebre’n  
qualsevol subvenció d’un altre organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte, 
és a dir, els concedits pel Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, el Ministeri 
d’Educació, o qualsevol altre ens o organisme públic. 
 
2.- No trobar-se en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de 
beneficiari, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la llei 38/2003 de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 

           3.- Ésser deutor en algun concepte de l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 
 
4.- En cas d’infracció s’iniciarà procediment de constrenyiment per l’import de l’ajut. 
 

Sisena. Tramitació de les beques 
 

Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels/les alumnes al 
Registre General de l’Ajuntament de Móra d’Ebre. Les sol·licituds s’han de formular en el 
model normalitzat que es reprodueix com a annex 1. 

 
Amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar original i/o fotocòpia de la següent documentació 
complementària: 

 
o DNI/NIE del sol·licitant. 
o Document acreditatiu de la matricula i/o escolarització de l’alumne/a, on 

s’indiqui el centre i el curs a realitzar durant el curs 2015-16, només en cas 
d’alumnes no matriculats en els centres educatius de Móra d’Ebre.  

o Document acreditatiu de la relació de filiació o tutoria (llibre de família, ...). 
o Relació detallada dels llibres de text que per a la seva adquisició el centre 

educatiu facilita a la família. 
o Factura original o tiquet de caixa que acrediti la despesa efectuada per 

l’adquisició dels llibres pel curs 2015/16 (Modalitat B). 
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o En el cas dels llibres adquirits a través de l’associació de Mares i Pares dels 
alumnes (Modalitat B). 

 
Rebut emès per l’associació, per l’import pagat efectivament. 

 
o Certificat del nombre de compte expedit per l’entitat Bancària. (Modalitat B). 

 
No es tramitarà cap sol·licitud que no s’acompanyi de la documentació 
 
No concedirà cap dret la simple presentació de la sol·licitud, ni es tindran en compte 
altres materials inclosos en la factura. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei general de Subvencions, pel caràcter dels 
beneficiaris dels ajuts, no serà necessària la presentació del certificat de trobar-se al 
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, i pel que fa a les obligacions 
tributàries amb l’AEAT, s’acceptarà la declaració jurada dels sol·licitants (part de la 
pròpia sol·licitud) 
 

Setena. Termini per presentar les sol·licituds  
 

El termini per presentar les sol·licituds a l’ajuntament serà fins el 15 d’octubre de l’any de 
l’inici del curs escolar per ambdues modalitats. 

 
Vuitena. Procediment d’atorgament de les beques i notificacions 

 
Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l’Ajuntament les 
revisarà. Si n’hi ha alguna que no reuneix els requisits que estableixen les bases, 
l’Ajuntament requerirà l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte 
o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que 
desisteix de la seva petició.  

 
MODALITAT A: 
 
Un cop revisades les sol·licituds l’ajuntament expedirà document acreditatiu pel qual 
aquella persona compleix els requisits exigits, document que presentarà a l’entitat  
col·laboradora que aplicarà directament el 20% sobre l’import justificat en concepte 
d’adquisició de llibres escolars. 
 
MODALITAT B: 
 
Un cop presentada la documentació es tramitaran com expedients individuals, fins a 
la formulació de la proposta de resolució. Correspon a la Junta de Govern Local la 
resolució dels expedients dins de les disponibilitats pressupostàries. 
 
L’atorgament serà notificat per acord de Junta de Govern i les denegacions de les 
beques es notificaran als destinataris i/o responsables individualment. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà efectiu l’import de la 
subvenció en el termini màxim de tres mesos. 
 

Novena. Pagament dels ajuts. 
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El pagament de les beques atorgades seran agrupades per remeses i ingressats als comptes 
corrents de les entitats col·laboradores (Modalitat A) o dels responsables dels menors, que 
hauran estat indicats per ells mateixos al model de sol·licitud,  prèvia comprovació de la 
justificació i la seva aprovació per la Junta de Govern Local (Modalitat B). 

 
Desena. Protecció de dades.  

 
Les dades de caràcter personal  que s’obtingui per raó d’aquestes bases reguladores i les 
següents convocatòries es tractaran d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la 
desenvolupa, aprovat mitjançant el RD 1720/2007, de 21 de desembre. 

 
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva 
publicació; tot això sens perjudici de poder interposar qualsevol altre que es consideri 
escaient. 

 
Onzena.  Autorització cessió dades  

 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer propietat de l’ajuntament de Móra d’Ebre, amb la finalitat de mantenir les dades 
d’agenda i contactes de l’ajuntament. 

 
La persona interessada autoritza l’ajuntament de Móra d’Ebre a cedir des d’aquest  moment 
les seves dades personals, per a la seva utilització en les finalitats exposades. Així  mateix, 
l’autoritza per tal que realitzi la tramitació i gestió escaient per aconseguir la documentació 
que sigui necessària, en virtut del que s’estableix a la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, i a la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya. 

 
Així mateix s’informa a la persona interessada, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant 
escrit adreçat a l’ajuntament de Móra d’Ebre.  

 
Desena. Dret supletori. 

 
En tot allò que no es prevegi en aquestes bases de manera expressa, serà d’aplicació el que 
es disposa als articles 239 a 241 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, arts. 18 a 
129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, i 81 i 82 del Text 
refós de la Llei general Pressupostària en versió aprovada per RDL 1.091/1988, de 
23/09/1988, i també, al RD 2.225/1993, pel qual s’aprova el Reglament de procediment per a 
la concessió de subvencions públiques. 

 
           
 ANNEX 
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Amb la sol·licitud, degudament emplenada, s’ha d’acompanyar la documentació 
necessària que acrediti la situació familiar. Aquesta documentació complementaria es 
pot presentar en sobre tancat i en concret: 
 

A) Fotocòpia del llibre de família complert. 
 
B) Fotocòpia del DNI/NIE dels pares o tutors. 
 
C) Llistat dels llibres facilitat pel Centre Educatiu 
 
D) En cas de separació o divorci: sentència judicial, per acreditar les famílies 
monoparentals i conveni de regulació d’aliments. 
 
E) Fotocòpia del títol de família nombrosa, si es disposa.  

 
• D’ ofici,  es complementarà aquesta documentació amb el volant de convivència i 

volant d’empadronament històric de la unitat familiar, expedits per l’ajuntament”. 
 
SEGON: Procedir a la seva exposició pública  durant el termini de 30 dies hàbils des del següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER: Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament aprovades. 
 
QUART: Notificar-ho als interessats. 
 
La Sra. Dolors Gurrera manifesta que el seu grup no creu que hagi de ser un ajut universal, s’hauria de 
basar en la renda de les famílies i caldria  poder ampliar els beneficiaris , perquè amb l’aplicació de la 
LOMCE potser hi hauran més alumnes que necessitaran llibres nous. Pregunta si això s’ha tingut en 
compte. 
 
El Sr. Sixte Melchor manifesta que es tracta d’un ajut universal del 20 % de descompte si s’adquireixen 
els llibres a les botigues conveniades. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que hi ha una partida de 15.000,00 €, que no s’ha exaurit mai, i que si hi hagués 
un increment d’alumnes que necessiten llibres nous, es podria fer una modificació de crèdit d’una altra 
partida per fer front a la demanda.  També destaca que s’ha passat de donar unes 17 subvencions a 
donar-ne 400.  
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA d’onze vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, PP i d’ERC, i  dos en contra de les representants del grup municipal del PSC, dels 
tretze membres que integren el seu nombre legal 
                                                             ----------------  
 
14.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2014 
 
Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del 
Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, els comptes anuals formulats per 
la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU i Móra d’Ebre Bus, SLU, de l’exercici 2014, 
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degudament informat per la Intervenció i la Secretaria municipal, en compliment d’allò 
que estableix l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el 
que disposa l’article 191 de l’esmentat cos legal, així com l’informe d’intervenció sobre 
l’anàlisi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i 
del límit de deute en virtut de l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Vist el que disposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, en el seu 
article 12 en relació a les facultats i obligacions de l’òrgan de control intern de 
l’administració local en el sentit següent: 
 
“1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control 
equivalentes en los ámbitos autonómico y local tendrán acceso a la documentación 
justificativa, a la información que conste en el registro contable de facturas, y a la 
contabilidad en cualquier momento. 
 
2. Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el 
cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades 
Locales, este informe será elevado al Pleno.” 
 
Primer.-  Es dóna compte de la Resolució de l’alcaldia núm. 20150031 de data 18 de 
maig de 2015, mitjançant la qual s’aprova  la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre i del Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i s’ informa 
dels comptes anuals formulats per la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU i Móra 
d’Ebre Bus, SLU,  de l’exercici 2014, que tot seguit es transcriu literalment: 
 

“DECRET ALCALDIA núm. 20150031 
 
Aprovació expedient liquidació exercici 2014  

 
 

I. ANTECEDENTS 
 

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre 
de 2014, el resultat següent: 
 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses de l’Ajuntament:  

 1. Exercici en curs: 2014 
 
  Pressupost inicial de despeses: 6.511.482,46 € 
  Modificacions de despeses: 60.578,57 € 

  Pressupost definitiu de despeses: 6.572.061,03 € 
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  Despeses compromeses: 5.733.339,92 € 

  Obligacions reconegudes netes: 5.733.339,92 € 
  Pagaments realitzats: 4.807.223,98 € 
  Obligacions pendents de pagament: 926.115,94 € 

 2.  Exercicis tancats: 
 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 259.320,16 € 
Baixes: 0           
Pagaments realitzats: 244.884,93 €   
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 14.103,12 € 

 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament: 
 
 a. Exercici en curs: 2014 
 
Pressupost inicial d’ingressos: 6.511.482,46 € 

Modificacions d’ingressos: 60.578,57 € 

Pressupost definitiu d’ingressos: 6.572.061,03 € 
Drets reconeguts nets: 5.691.941,77 € 
Drets anul·lats: 54.432,45 € 
Recaptació neta: 4.025.901,71 € 
Drets pendents de cobrament: 1.666.040,06 € 
 
 b. Exercicis tancats: 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 2.238.741,79 € 
Baixes: 71.855,22 € 
Recaptació: 884.938,74 € 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1.291.237,72 € 
 
1.3. Respecte al pressupost de despeses de l’Escola:  

 1. Exercici en curs: 2014 
 
  Pressupost inicial de despeses: 232.070,86 € 
  Modificacions de despeses: 0 € 

  Pressupost definitiu de despeses: 232.070,86 € 
  Despeses compromeses: 231.155,22 € 

  Obligacions reconegudes netes: 231.155,22 € 
  Pagaments realitzats: 231.155,22 € 
  Obligacions pendents de pagament: 0 € 

 

 2.  Exercicis tancats : 
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Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 329,88 € 
Baixes: 0           
Pagaments realitzats: 329,88 €   
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0  
 
1.4. Respecte al pressupost d’ingressos de l’Escola: 
 
 a. Exercici en curs: 2014 
 
Pressupost inicial d’ingressos: 232.070,86 € 

Modificacions d’ingressos: 0 € 
Pressupost definitiu d’ingressos: 232.070,86 € 
Drets reconeguts nets: 223.393,83 € 
Drets anul·lats: 2.570,38 € 
Recaptació neta: 203.289,60 € 
Drets pendents de cobrament: 20.104,23 € 
 
 b. Exercicis tancats: 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 10.867,12 € 
Baixes: 0 
Recaptació: 10.867,12 € 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 0 
 
a. Ajuntament de Móra d’Ebre 

 
i. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE        

Exercici Comptable: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 4.961.273,10 4.549.801,55 411.471,55

b. Altres operacions no financeres 730.668,67 656.331 ,56 74.337,11

1. Total operacions no financeres (a+b) 5.691.941,77 5.206.133,11 485.808,66

2. Actius financers 0,00 0,00 0,00

3. Passius financers 0,00 527.206,81 -527.206,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.691.941,77 5.733.339,92 -41.398,15
AJUSTOS:

0,00

27.586,45

208.206,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -222.018,45

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tres oreria per a 
despeses grals. 

 
 
1.5.2 ROMANENT DE TRESORERIA  
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AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE                  

Exercici Comptable: 2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2014

1. (+) Fons líquids 149.577,74

2. (+) Drets pendents de cobrament 2.990.836,87

(+) del Pressupost corrent 1.666.040,06

(+) de Pressupostos tancats 1.291.237,72

(+) d'operacions no pressupostàries 49.440,67

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 15.881,58

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.500.470,35

(+) del Pressupost corrent 926.115,94

(+) de Pressupostos tancats 14.103,12

(+) d'operacions no pressupostàries 570.731,29

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 10.480,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.639.944,26

II. Saldos de dubtós cobrament 393.484,83

III. Excés de finançament afectat 334.124,80

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 912.334,63  
 
 

b. Escola Municipal de Música i Dansa 
 

i. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA

Exercici Comptable: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 223.393,83 230.717,87 - 7.324,04

b. Altres operacions no financeres 0,00 437,35 - 437,35

1. Total operacions no financeres (a+b) 223.393,83 23 1.155,22 - 7.761,39

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 0,00 - 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 223.393,83 231.155,22 - 7.761,39
AJUSTOS:

0,00

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - 7.761,39

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tres oreria per a 
despeses grals. 

 
 
 
 

ii. ROMANENT DE TRESORERIA  
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA

Exercici Comptable: 2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2014

1. (+) Fons líquids 11.627,16

2. (+) Drets pendents de cobrament 20.711,39

(+) del Pressupost corrent 20.104,23

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 857,16

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 250,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 3.513,79

(+) del Pressupost corrent 0,00

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 5.255,56

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 1.741,77

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 28.824,76

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 28.824,76  
 
2. S’informa dels comptes anuals, que consten a l’expedient, formulats per les 
societats mercantils de capital integrament municipal Móra d’Ebre Bus, SLU i Societat 
Esportiva Móra d’Ebre, SLU, que es donaran compte al Consell d’ Administració de 
cadascuna d’ elles i posteriorment s’ aprovaran per la Junta General de cada societat, 
que estan formats per:  
- Balanç de Situació 
- Compte de Pèrdues i Guanys 
- Balanç de Sumes i Saldos  
 
3. D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del 
RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, 
així com la regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 
l’Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
Model Simplificat de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil 
o impossible recaptació. 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 
393.484,83 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i 
l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant 
en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del 
dret reconegut ni en produiria la baixa. 

D’acord amb l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o 
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impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri, que compleix el que 
estableix la normativa de referència: 
 

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

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

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

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

 
4. Romanents de crèdit:  
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de  274.018,45 €, i estan formats 
pels d’incorporació obligatòria i voluntària: 
 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), que ascendeix a un import 
de 33.723,76 euros. 
 
- El total de romanents de crèdit d’incorporació obligatòria ascendeix a un total de 
240.294,69 € (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals). Són aquells crèdits que han estat 
finançats amb recursos afectats. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos 
en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament 
afectat: 
 
5. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançame nt derivada de la liquidació 

del pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
El pressupost general liquidat (en termes consolidats: Ajuntament + Escola + SEME, 
SLU+ Móra d’Ebre Bus, SLU) de l’exercici compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 172.062,63 
euros . 
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Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   
Ingressos no financers 6.046.119,27 
Despeses no financeres 5.600.202,59 
Superàvit no financer 445.916,68  
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -256.616,71 
PTE 34.350,60 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 51.587,94 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 5.823.853,16 
Despeses ajustades 5.651.790,53 
Capacitat de finançament 172.062,63 

 

6. Compliment de la regla de la despesa  

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb 
aquell que es desprèn de la liquidació de 2014. 
 
La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part 
de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i 
transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- 
els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla 
de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem 
la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que 
del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb 
caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis 
normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2014 de l’Ajuntament compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En 
aquest cas, l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de  
- 419.076,89 euros.   
 

Concepte 
Liqui dació exercici 

2013 
Liquidació exercici 2014  

Suma cap.1 a 7 de despeses sense 
interessos 

4.311.483,61 5.039.678,90 
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AJUSTOS (Càlcul despeses no 
financeres segons el SEC) 

0,00 21.587,94 

-Venda de terrenys i altres inversions 
reals. 

0,00 -30.000,00 

+/-Inversions realitzades per compte 
d'un ens local. 

0,00 0,00 

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00 
+Aportacions de capital. 0,00 0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00 
+/-Despeses realitzades a l'exercici 
pendents d'aplicar a pressupost. 

0,00 0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats 
en el marc de les Associacions público 
privades. 

0,00 0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 51.587,94 
+/-Arrendament financer. 0,00 0,00 
+Préstecs 0,00 0,00 
-Mecanisme extraordinari de pagament 
a proveïdors 2012 

0,00 0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació 
local per compte d'altres 
Administracions Públiques 

0,00 0,00 

Altres 
0,00 0,00 

Despeses no financeres en termes 
SEC excepte interessos del deute 

4.311.483,61 5.061.266,84 

-Pagaments per transferències (i altres 
operacions internes) a altres ens que 
integren la Corporació Local 

270.250,00 129.700,00 

- Despesa finançada amb fons 
finalistes procedents de la Unió 
Europea o d'altres Administracions 
públiques 

294.418,60 709.472,72 

Unió Europea 0,00 0,00 
Estat 0,00 0,00 

Comunitat Autònoma 143.704,08 239.655,56 
Diputacions 118.448,39 463.947,29 

Altres Administracions Públiques 32.266,13 5.869,87 

- Transferències per fons dels sistemes 
de finançament 

0,00 0,00 

 - Despesa finançada amb supe ràvit 
de la liquidació 

  0,00 

Total despesa computable a l'exercici 
(1) 

3.746.815,01 4.222.094,12 

Taxa de referència de creix. del PIB 
(2) 

0,015   

Despesa computable incrementada 
per la taxa de referència   

3.803.017,24   

+ canvis normatius que suposen 
increments permanents de la recaptació 

0,00   
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(3) 

- canvis normatius que suposen 
decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA 
DESPESA (EX. n-1) (4) 

3.803.017,24   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  
(Exercici n) (5) 

  4.222.094,12 

Marge d'incompliment   -419.076,89 

% Variació de la despesa computable 
(5-1/1)   12,68% 

 

El pressupost general liquidat de l’exercici 2014 no compleix amb la regla de la 
despesa per import de -419.076,89 euros , atès que límit de la regla de la despesa 
establert a partir de la liquidació de l’exercici 2013 era de 3.803.017,24 euros i la 
despesa total computable de la liquidació de l’exercici 2014 ha estat de 4.222.094,12 
euros. 

7. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat  

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix 
la regulació especial que determina la disposició final trentena primera de la Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i 
que és aplicable per a l'exercici 2014). 

El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

 

    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 5.315.450,60 
2 (-) CCEE 0,00 
3 (-) QQUU  0,00 
4 (-) ALTRES 0,00 

5   
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1 -2-3-
4) 5.315.450,60 

6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 5.991.664,48 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 321.806,65 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 118,78% 
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El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de 
118,78 %, per la qual cosa no compleix amb l’objectiu del deute públic atès els límits 
establerts per a l’endeutament, a la normativa establerta. 

 
 
 

8. Període mig de pagament 

El PMP global del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 6,47 dies.  

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP detallat per entitats ha estat el següent: 

      En días  

Entidad 

Ratio de  

Operaciones  

Pagadas * 

Ratio de  

Operaciones  

Pendientes de  

Pago * 

Periodo Medio de  

Pago Trimestral * 

 

Móra d'Ebre 29,62 (5,53) 6,57  

Esc. Música i Dansa 12,76 (21,53) 12,15  

Móra d'Ebre Bus, SL 10,81 0,89 6,87  

S. Esportiva Móra d'Ebre, SL (1,06) 22,33 (0,10)  

 
*Cuando el dato se refleja entre  paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor 
celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con 
carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se 
encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

 
 
9. Atès què la liquidació del pressupost en termes consolidats (ajuntament + 
organisme autònom + Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU+ Móra d’Ebre Bus, SLU) 
genera un superàvit, entès com a capacitat de finançament, atès el sistema europeu 
de comptes, per import de 190.034,70 € aquest es destinarà, de conformitat a l’art. 32 
de la LOEPSF, a reduir el nivell d’endeutament net sempre amb el límit del volum 
d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció de 
deute (endeutament entès com el deute públic a efectes del procediment de dèficit 
excessiu tal i com es defineix en la normativa europea, segons l’art. 32.3 LOEPSF, 
nova redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del 
deute comercial en el sector públic). Tanmateix, en seguiment de les indicacions dels 
Serveis Econòmics Municipals de la Diputació de Tarragona i tenint en compte el que 
estableix la DA sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, un cop s’obté la xifra resultant de l’anàlisi de 
l’estabilitat pressupostària en termes consolidats ajustats, en aquest supòsit la 
capacitat de finançament, s’hauran de realitzar una sèrie de comprovacions a fi i efecte 
de concloure si s’ha de reduir o no l’endeutament, que són: 
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- si el romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici és positiu o igual a 
zero. Es compleix en el nostre cas. 
- si el rati de deute viu és inferior al 110 %. No es compleix en el nostre supòsit. 
- si el període mig de pagament a proveïdors és inferior a 30 dies. Es compleix. 
 
Aleshores, si no es compleixen tots aquests requisits s’haurà d’analitzar i agafar 
l’import més petit entre el romanent de tresoreria per a despeses generals i la capacitat 
de finançament i seguir els passos de la DA sisena de la LO 2/2012, de 27 d’abril. En 
el nostre supòsit, l’import escollit és el de la capacitat de finançament, per la qual cosa, 
haurem de partir de l’import de 190.034,70 euros i deduir-ne el saldo del compte 413 a 
31/12/2014, els romanents incorporables en fase AD provinents de projectes de 
despesa amb finançament afectat i el mínim de tresoreria (Cal dir que aquests dos 
darrers ajustos no venen establerts per la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, sinó que responen a les recomanacions i indicacions del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i 
implementades pels Serveis Econòmics del SAM de la Diputació de Tarragona. 
Finalment, un cop realitzades aquestes operacions en resulta que no hi ha possibilitat 
ni obligació d’amortitzar préstecs ja que l’import d’aquests ajustos (355.530,41euros) 
és superior a la capacitat de finançament (s’adjunta full de càlcul d’anàlisi del superàvit 
i l’esquema de la liquidació elaborat per la Diputació de Tarragona). 
 
10. La secretària-interventora acctal. ha emès els corresponents informes d’acord 
amb l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
 

II. FONAMENTS DE DRET 

 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 

desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
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• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l’any en curs i el següent. 
 
5. Donada la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell 
d’endeutament net, sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior 
a l’import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 
disposició addicional sisena de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per 
aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen 
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat 
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no 
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute 
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo 
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes; 
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute i la informació relativa a les inversions 
financerament sostenibles executades en aplicació del previst a la disposició 
addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

7. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d’abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 

 

Per tant, 

 

RESOLC: 
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Primer.-  Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes 
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex a l’expedient amb el 
corresponent detall. 

Segon.-  Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l’any en curs i el 
següent per corregir el desequilibri. 

Tercer.-  Sol·licitar un informe sobre l’equilibri financer de les dues societats mercantils 
de capital íntegrament municipal a l’empresa que realitza l’assessorament comptable i 
jurídic a aquestes empreses, per si és d’aplicació la DA 9a de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 

Quart.-  Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se 
celebri. 

Cinquè.-  Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i 
al que estableix l’art.15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
Móra d’Ebre, 18 de maig de 2015” 
 
 
Segon.-  Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció anual relatiu al compliment de la 
normativa en matèria de morositat, de conformitat amb l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic, que tot seguit es transcriu literalment: 
 

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

1.2. Caràcter : preceptiu 

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

1.4. Referència : 01/15 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 

Primer.- De conformitat a l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la 



 
 

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

intervenció anualment elaborarà un informe, en el què s’avaluarà el compliment de la 
normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple. 
 
Segon.- Actualment, tenint en compte les instruccions dels Serveis Econòmics 
Municipals de la Diputació de Tarragona i en seguiment de la Nota informativa sobre 
tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
de data 14 de febrer de 2014, el termini legal per al pagament és de 30 dies des de 
què es fa el reconeixement de l’obligació, per tant, segons instruccions del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, resulta que l'Ajuntament disposa de 30 dies des de què registra 
la factura fins que fa la "O" i 30 dies, a partir d’aquest moment, per al pagament. 

Tercer.- En aquest mateix sentit, la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial al sector públic, en el seu art. 3 va incloure un nou apartat 
6è a l’art. 13 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera en què s’estableix que “Les administracions públiques han de publicar el seu 
període mitjà de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria que ha 
d’incloure, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de 
manera que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre 
morositat. Les administracions públiques han de vetllar per l’adequació del seu ritme 
d’assumpció de compromisos de despesa a l’execució del pla de tresoreria. 

 
Quan el període mitjà de pagament d’una administració pública, d’acord amb les dades 
publicades, superi el termini màxim que preveu la normativa sobre morositat, 
l’Administració ha d’incloure, en l’actualització del seu pla de tresoreria immediatament 
posterior a la publicació esmentada, com a part d’aquest pla el següent: 

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

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

 
Quart.- Així mateix, mitjançant Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa 
la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos 
dels règim de finançament, prevists en la Llei Orgànica, 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquesta norma té com a objectius 
eradicar la morositat, controlar i reduir el deute comercial, subministrar liquiditat a les 
empreses mitjançant una reducció dels pe4ríodes mitjans de pagament, incrementar la 
transparència, reforçar el compliment de la normativa europea en la lluita contra la 
morositat i augmentar l’eficiència en la gestió de les Administracions Públiques. 
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En desenvolupament d’aquesta disposició, a l’Oficina Virtual per a la Coordinació 
Financera amb les Entitats Locals per al tercer i quart trimestre de l’exercici 2014 es va 
posar a disposició una aplicació de captura relativa a l’obligació de comunicació i 
publicació del Període Mitjà de Pagament (PMP) calculat d’acord amb el previst al 
reglament amunt indicat, mitjançant la qual es va trametre tota la informació establerta 
en l’esmentada normativa. 
 
 
3. CONCLUSIÓ 
 

Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent: 

3.2. Que dels pagaments realitzats durant el quart trimestre de l’exercici 2014 
s’obtenen les dades següents: 

 
Període mig 
de pagament 
(PMP) (dies) 

Dins el període legal de 
60 dies de pagament 

Període mig 
de pagament 
excedit sobre 

els 60 dies 
(PMPE) (dies) 

Fora del període legal de 
pagament 

 
Nombre de 
pagaments Import total Nombre de 

pagaments Import 

Ajuntament  36 175 132.968,69 16 253 304.171,14 
Escola 
Música i 
Dansa 38 26 3.544,64 143 4 877,95 
SEME, SLU 27,4 25 16.076,35 15,244 5 6.734,01 
Móra 
d’Ebre 
Bus, SLU 22,049 17 3.385,55 0   

 

3.3. Que de les factures pendents de pagar al final del quart trimestre de 2014, si 
s’haguessin pagat a 1 de gener de 2015, s’obtindrien les següents dades: 

 

 
Període mig 
de pagament 
(PMP) (dies) 

Dins el període legal 
de 60 dies de 

pagament 

Període mig 
de pagament 
excedit sobre 

els 60 
dies(P,E) 

(dies) 

Fora del període legal 
de pagament 

 

Nombre 
de 

factures 
Import total 

Nombre 
de 

factures 
Import 

Ajuntament  9 281 812.534,88 39 28 25.030,08 
Escola 
Música i 
Dansa 29 4 108,58 62 1 35,50 
SEME, SLU 52,328 3 1.018,63 0 0 0 
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Móra 
d’Ebre Bus, 
SLU 66,15 12 4.191,23 19,427 8 3.195,88 

 
 

Finalment, és important fer constar que del còmput global a la data de tancament de 
l’exercici econòmic 2014 en resulta que el període mig de pagament a proveïdors, un 
cop consultades les dades comptables, és de 6,47 dies. 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP detallat per entitats ha estat el següent: 

      En días  

Entidad 

Ratio de  

Operaciones  

Pagadas * 

Ratio de  

Operaciones  

Pendientes de  

Pago * 

Periodo Medio de  

Pago Trimestral * 

 

Móra d'Ebre 29,62 (5,53) 6,57  

Esc. Música i Dansa 12,76 (21,53) 12,15  

Móra d'Ebre Bus, SL 10,81 0,89 6,87  

S. Esportiva Móra d'Ebre, SL (1,06) 22,33 (0,10)  
 
*Cuando el dato se refleja entre  paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor 
celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con 
carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se 
encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

 
Móra d’Ebre, 11 de maig de 2015” 
 

Tercer.-  Assabentar-se de la liquidació de l’exercici 2014 aprovada per Decret 
d’alcaldia núm. 20150031 de data 18 de maig de 2015 i de l’informe d’intervenció 
sobre l’anàlisi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de 
despesa i del límit de deute que consta a l’expedient de la liquidació de l’exercici 2014, 
en virtut del que disposa l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 

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

 

Móra d’Ebre, 8 juliol de 2015” 
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El Sr. Sixte Melchor manifesta que si hi ha algú té algun dubte sobre el que s’està liquidant, els ho 
aclarirà. 
 
La Sra.Dolors Gurrera manifesta que té alguns dubtes al revisar la documentació.  
 
El Sr. Sixte Melchor fa les següents aclaracions: 
 
-El pressupost té un remanent de 912.000,00 € malgrat que hi han partides que encara no s’han cobrat. 
 
-Altres partides corresponen a subvencions concedides que encara no s’han cobrat perquè resta per fer 
l’obra per la qual s’han demanat. Es té el dret reconegut. Això és el finançament afectat. 
 
-Cal destacar la capacitat de finançament, que determina si l’Ajuntament pot fer o no inversió. En aquest 
cas el resultat és positiu. 
 
Els membres del plenari resten assabentats. 
                                                             ----------------  
 
15.- Aprovació si s'escau, de la pròrroga del contracte de concessió de la Llar 
d'Infants  
 
Atès que aquest ajuntament en el seu dia va aprovar un contracte de gestió de serveis públics en la 
modalitat de concessió, per a dur a terme el servei de llar d’infants amb la Fundació per a l’acció 
educativa (Grup Sagessa), el qual va entrar en vigor el curs escolar 2006/2007 
 
Com sigui que l’article 4 del  Plec de Clàusules economicoadministratives particulars i tècniques que 
regeix aquesta contractació estableix, entre d’altres que: 
 

“Termini: El contracte tindrà una durada de 7 cursos escolars a partir de la data de posada en 
funcionament del servei. El present contracte podrà prorrogar-se per mutu acord de les parts abans 
de la seva finalització fins un màxim de dues pròrrogues per períodes de dos anys. En el cas que 
una de les parts no el vulgui prorrogar haurà de denunciar-lo tres mesos abans del seu 
acabament...” 

 
Atès que el Plenari de la Corporació en sessió data 27/06/13, va aprovar una primera pròrroga del 
contracte de concessió, finalitzant aquesta el present curs escolar 2014/2015. 
 
Atès que l’empresa concessionària ha manifestat el seu interès en seguir amb el servei. 
 
Com sigui que la regidoria d’ensenyament, així com la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2015,  
han informat favorablement la proposta. 
 
Atès que la competència de l’acord correspon al Plenari de la Corporació, tal com s’estableix a l’article 46 
del RD 2001/1983, de 28 de juliol, i per tant és necessari adoptar-lo amb una antel·lació de temps 
suficient abans de l’inici del proper curs escolar 2015/2016. 
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Per tot això, el Plenari de la Corporació per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER:- Aprovar una segona i definitiva pròrroga de dos cursos escolars més: 2015/2016 i 2016/2017 el 
contracte de concessió per a dur a terme el servei de llar d’infants,  amb la Fundació per a l’acció 
educativa (Grup Sagessa). 
 
SEGON:- Comunicar aquest acord a Sagessa i donar la publicitat corresponent.. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que l’equip de govern està satisfet amb l’empresa que gestiona la Llar d’Infants. 
Malgrat això es va considerar adient esperar a plantejar la pròrroga un cop celebrades les eleccions 
 
Aprovat per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal. 
 
                                                             ----------------  
 
16.- Expedient de modificació de complement específic vigilants 
 
Atès que en el seu moment el servei de vigilants de l’ajuntament de Móra d’Ebre es va posar en 
funcionament amb la finalitat de vigilància dels serveis municipals, l’ordenació de trànsit i d’altres. 
 
Atès que Móra d’Ebre, com a capital de la comarca de la Ribera d’Ebre i centre neuràlgic, comercial i de 
serveis de la nostra comarca i de les veïnes (Terra Alta i Priorat), veu incrementat diàriament  tant el 
volum de persones com de vehicles, sumant-se l’oferta lúdica els caps de setmana i festius, i davant el 
desplegament efectiu dels mossos d’esquadra a la totalitat del territori català es va veure la necessitat 
d’incrementar serveis i funcions que realitzaven el servei de vigilants. 
 
A tal efecte, es va creure oportú la reorganització del servei  per tal de cobrir les necessitats presencials 
durant les 24 hores al dia, així com el reforç durant els caps de setmana i festius, la qual cosa va suposar 
la reestructuració del mateix  i va comportar l’increment de serveis  així com la realització de  torns durant 
les 24 hores al dia, els set dies a la setmana. 
 
Atès que amb les mesures abans esmentades s’ha anat posant de manifest, tant la tranquil·litat del veïnat 
com la dels comerciants, amb la disminució d’aldarulls i  la tendència a la baixa en el global de delictes 
contra el patrimoni, la qual cosa s’ha fet pales en les diferents sessions de la Junta de Seguretat Local i  
amb les informacions presentades en la darrera reunió mantinguda amb el cos de Mossos d’Esquadra i 
Policia Local. 
 
Atès que l’ajuntament de Móra d’Ebre no disposa del catàleg de llocs de treball on es relaciona i valora 
les tasques assignades a cada lloc de treball,  i per tant en cap moment els efectius del servei han vist 
recompensat l’increment de serveis i la penositat i nocturnitat  dels mateixos. 
 
L’apartat dos  de l’article 20, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 
diu:  que l’any 2015, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap 
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increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2014, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. 
 
L’apartat quatre diu: que la massa salarial del personal laboral, que no podrà incrementar-se el 2015, està 
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social reportats per 
aquest personal el 2014, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.  
 
Tanmateix, l’apartat set diu: que el disposat en aquest article s’ha d'entendre sense perjudici de les 
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut 
dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de 
consecució dels objectius fixats al mateix. 
 
Atès que la prestació de serveis per part dels cossos i forces de seguretat són de caràcter urgent i 
inajornable, i que per analogia estarien inclosos els prestats pels cossos de vigilants municipals. 
 
Atès que al pressupost vigent, aprovat en sessió plenària de data 24 de desembre de 2015, aplicació  
pressupostària 04-130-121.03, s’han previst els crèdits per a despeses de personal, amb la consignació 
suficient per fer front a salaris del cos de vigilants, per tal de retribuir l’increment de serveis, diaris i de 
caps de setmana, la penositat i nocturnitat  dels mateixos, com a conseqüència de les adequacions 
retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel nou contingut dels llocs 
de treball de cadascun dels efectius del cos de vigilants de l’ajuntament que amb efectes de l’1 de gener 
de 2015 realitzin aquests serveis, i atès que totes les partides incloses en el Capítol I estan vinculades 
jurídicament. 
 
A la vista de l’informe emes per la Secretaria i intervenció, fent ús de les atribucions que em confereix 
l’article 21.1.h) de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  i  el seu 
concordant del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
A la vista del Decret d’Alcaldia núm. 2015006, de data 26 de gener de 2015, pel qual es proposa un 
augment del complement específic a cadascun dels efectius del cos de vigilants de l’ajuntament que amb 
efectes de l’1 de gener de 2015 realitzin aquests serveis. 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA d’onze vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, PP i d’ERC, i dues abstencions de les representants del grup municipal del PSC, dels 
tretze membres que integren el seu nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER: Aprovar l’augment del complement específic amb un import de 4.900,00 € anuals, prorratejat en 
14 pagues, el qual permetrà retribuir l’increment de serveis, diaris i de caps de setmana, la penositat i 
nocturnitat  dels mateixos, que com a conseqüència de les adequacions retributives que, amb caràcter 
singular i excepcional, resulten imprescindibles pel nou contingut dels llocs de treball de cadascun dels 
efectius del cos de vigilants de l’ajuntament que amb efectes de l’1 de gener de 2015 realitzin aquests 
serveis. 
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SEGON: Assumir la despesa originada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04-130-131.00 del 
pressupost vigent. 
 
La Sra. Dolors Gurrera manifesta que tot i respectar el treball dels membres del servei de vigilants no creu 
convenient aquests augments, i que tenint en compte  als augments de retribució dels membres de la 
Corporació, en resulta una quantitat prou important per poder invertir aquests diners en altres prioritats. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no hi han hagut augments ja que els imports de les retribucions dels regidors 
i del càrrec de confiança ja s’havien pressupostat en l’anterior legislatura i Indica a la Sra. Dolors Gurrera 
que ella ja coneixia el motiu d’aquest augment al personal de la Policia Local i es el de retribuir  unes 
funcions  que, durant molts anys, la Policia Local no va tenir reconeguda, com ara la perillositat, la 
nocturnitat i la disponibilitat.; continua dient que agraeix públicament la tasca i la responsabilitat dels 
membres de la Policia Local. 
 
La Sra. Dolors Gurrera manifesta que no qüestiona el treball de la Policia Local, però que creuen que ara 
hi han altres prioritats, com ara millorar la situació dels professors de l’Escola de Música. 
 
El Sr. Alcalde puntualitza que, amb l’equip de govern de l’anterior legislatura, els ajuts  a l’Escola de 
Música van augmentar de  36.000,00 € a 72.000,00 €. Es considera una prioritat mantenir aquest centre 
en funcionament. I d’altra banda s’intenta dignificar tots els llocs de treball . 
 
La Sra. Dolors Gurrera manifesta que són partidaris d’aplicar complements a la Policia Local quan s’hagi 
normalitzat la situació de tots els treballadors de l’Ajuntament, no abans. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que, pressupostàriament,  no es pot fer aquesta normalització de cop. Per 
exemple, s’ha aconseguit que el personal administratiu tingués un sou, com a mínim, de 1.000,00 €. I així 
s’intenta millorar la situació, progressivament, a tot el col·lectiu de treballadors de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Sixte Melchor puntualitza que és molt escrupulós amb el pressupost. Quan el comenci a preparar, 
entorn a l’octubre / novembre, ofereix a la Sra. Dolors Gurrera la possibilitat de plantejar les prioritats que 
ella consideri convenients; no creu correcte és que ho plantegin ara al juliol, quan el pressupost està fet 
des de fa nou mesos. 
 
La Sra. Dolors Gurrera manifesta que ho tindrà en compte. 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA d’onze vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, PP i d’ERC-AM i  dos abstencions del grup municipal del PSC-CP, dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal 
                                                             ----------------  
 
17.- Aprovació si s'escau, del conveni amb el Patronat del Centre Associat de 
Tortosa a la UNED, per la creació d'una aula universitària a Móra d'Ebre 
 
Atès que és d’interès de l’ajuntament de Móra d’Ebre, el promoure l’estudi universitari en el seu terme 
municipal, i a tal efecte seria necessària la creació d’una aula universitària en el municipi. 
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Atès que el Centre Associat de Tortosa a la U.N.E.D. fou creat per Ordre Ministerial de 20 de desembre 
de 1973,  per a atendre l’ensenyament universitari a distància d’aquelles persones residents en la seva 
zona d’influència, actualment la província de Tarragona o demarcació de Tarragona. 
 
A la vista de les gestions realitzades entre representants de l’ajuntament i del Patronat del Centre 
Associat de Tortosa a la UNED. 
 
A la vista de l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2014, i del Plenari de data 24 
de desembre de 2014, de sol·licitud de creació de l’aula Universitària de Móra d’Ebre. 
 
Atès que la sol·licitud d’implantació de  aula de Móra d’Ebre fou aprovada en el seu moment, en sessió 
del Patronat del centre Associat a Tortosa a la UNED. 
 
Atès que l’aprovació definitiva de la creació i implantació de l’Aula Universitària de Móra d’Ebre ha de 
sotmetre’s a l’acord del Consell de Govern de la UNED, i amb posterioritat  s’ha de procedir a la signatura 
del conveni corresponent. 
 
A la vista de la proposta de conveni presentada pel Centre Associat a Tortosa, 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER .-  Aprovar  en tots els aspectes  la proposta de conveni entre l’ajuntament de Móra d’Ebre i el 
Patronat del Centre Associat de Tortosa a la UNED, per a la creció d’una aula universitària del centre a 
Móra d’Ebre, que es transriu literalment: 
 

"REUNITS 
 
D’una part l'l·lm. Sr. Ferran Bel i Accensi, en qualitat d’Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de 
Tortosa i President en funcions del Patronat del Centre Associat de Tortosa de la U.N.E.D. 
 
I de l’altra l’I·lm. Sr. Joan Piñol i Mora, en qualitat d’Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Móra 
d'Ebre, 
 

EXPOSEN 
 
I.- Que a la vista dels contactes previs i peticions efectuades per l'ajuntament de Móra d'Ebre en aquest 
sentit, la sol·licitud en qüestió fou aprovada per unanimitat a la reunió ordinària del Patronat del Centre 
de Tortosa de data 15 de juliol de 2014 (Annex Documental I).  
 
II.- Que en data 25 de setembre de 2014, l'alcalde de Tortosa com a President en funcions del Patronat 
del Centre Associat de la UNED i l'alcalde de Móra d'Ebre van acordar sol·licitar a la UNED la 
implantació a ciutat de Móra d'Ebre d'una Aula Universitària, depenent del Centre Associat de Tortosa, 
als locals situats a la 3a planta de l'edifici del carrer Bonaire, núm. 80, conegut com "El Bulevard", de la 
capital de la Ribera d'Ebre (Annex Documental II).  
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III.- Que la Junta de Govern local de l'esmentat Ajuntament, en sessió ordinària del 30 de setembre del 
2014, per unanimitat dels assistents, acordà sol·licitar al centre Associat de la UNED de Tortosa la 
creació d'una Aula Universitària al municipi de Móra d'Ebre (Annex Documental III). 
  
IV.- Que en sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, de data 24 de desembre de 2014, 
per unanimitat de tots els seus membres, entre d'altres temes, s'adoptà l'acord de sol·licitar al Centre 
Associat de la UNED de Tortosa la creació d'una Aula Universitària a l'esmentat municipi, així com 
habilitar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per a la formalització 
d'aquell acord (Annex Documental IV). 
 
V.- Que un cop realitzats els tràmits oportuns, en la reunió del Consejo de Gobierno de la UNED del dia 
5 de maig del 2015 s'adoptà, entre altres, l'acord de l’obertura d'una Aula Universitària, depenent del 
Centre Associat de Tortosa, al municipi de Móra d'Ebre (Annex Documental V).   
 
VI.- Que es constata, per ambdues parts, la necessitat de procedir a la formalització del Conveni 
corresponent, en base a allò establert al "Reglamento Marco de Organización y Funcionamiento en los 
Centros Asociados", aprovat pel Consejo de Gobierno de la UNED en data 26 d'octubre del 2011, en 
relació als articles 5è y 68è de l'esmentat Reglament.  
 
Per la qual cosa, ambdues parts sotasignants 
 

MANIFESTEN 
  
I.- Que el Centre Associat de Tortosa a la U.N.E.D. fou creat per Ordre Ministerial de 20 de desembre de 1973 
(publicada al B.O.E. de 22 de gener de 1974, núm. 19) per atendre l´Ensenyament Universitari a Distància 
d´aquelles persones residents en la seva zona d´influència, actualment la província o demarcació de 
Tarragona.   
 
II.- Que l´Excm. Ajuntament de Móra d'Ebre està interessat a promoure la creació d´una Aula Universitària 
dintre del seu terme municipal. 
 
III.- Que a la sessió de la Junta de Govern local de l´Excm. Ajuntament de data 30 de setembre de 2014, 
s'acordà sol·licitar al Patronat del Centre Associat de Tortosa la creació de l'esmentada Aula Universitària 
(Annex Documental III). 
 
IV.- Que l´esmentat acord de la Junta de Govern local de l´Excm. Ajuntament ja és ferm als efectes de l´Article 
65.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local del 2 d´abril de 1985 i endemés disposicions 
concordants.  
 
V.- Que en sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, de data 24 de desembre de 2014, 
per unanimitat de tots els seus membres, entre d'altres temes, s'adoptà l'acord de sol·licitar al Centre 
Associat de la UNED de Tortosa la creació d'una Aula Universitària a l'esmentat municipi, així com 
habilitar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per a la formalització 
d'aquell acord (Annex Documental IV). 
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VI.- Que un cop realitzats els tràmits oportuns, el Consell de Govern de la U.N.E.D., de data 5 de maig de 
2015, autoritzà la creació de l´esmentada Aula Universitària, segons consta en la certificació de la Sra. 
Secretària General d’aquella Universitat (Annex Documental V).  
 
Per tot això, els reunits 
 

ACORDEN 
 
Crear una Aula Universitària que depengui del Centre Associat de Tortosa de la U.N.E.D., en la localitat de 
Móra d'Ebre, d´acord amb les següents: 
 

ESTIPULACIONS 
 
1a.- L´Aula Universitària serà part integrant del Centre Associat de Tortosa de la U.N.E.D., a la normativa legal, 
administrativa i acadèmica del qual haurà d´estar subjecta en el desenvolupament de les seves activitats. 
 
2a.- L´Aula Universitària s´ubicarà en els locals situats a la 3a planta de l'edifici del carrer Bonaire, núm. 80, 
conegut com "El Bulevard", situats al municipi de Móra d'Ebre. Qualsevol canvi d´ubicació de l´Aula 
Universitària o qualsevol actuació que es vulgui fer en l´immoble serà comunicat prèviament al Director del 
Centre Associat per tal que, en cas de considerar-se profitosa per a les activitats acadèmiques, la posi en 
coneixement del Patronat. L´ús dels locals serà gratuït, per part de la U.N.E.D. L´esmentat ús gratuït no podrà 
ser ni modificat ni revocat sense permetre, com a mínim, la finalització del curs acadèmic iniciat. 
 
3a.- L’Aula Universitària de Móra d'Ebre impartirà els ensenyaments següents: 
 

• Grau en Ciències Ambientals. 
• Curs d'Accés Directe (CAD) 

 
4a.- A més dels ensenyaments relacionats a l'expositiu anterior, el Centre Associat podrà organitzar a l'Aula 
Universitària les activitats culturals no reglades que consideri convenients per als alumnes, d´acord amb les 
directrius aprovades pel Consell de Govern de la U.N.E.D. i l'equip rectoral. Podrà, si es dóna el cas, implantar 
cursos d’estiu sota el nom del Centre Associat i de l´Aula Universitària; cursos que es faran sota la coordinació 
i supervisió dels equips corresponents de la Seu central de la UNED. De manera excepcional, l´Aula 
Universitària podrà tutoritzar qualsevol altre Ensenyament Universitari que, sol·licitat per l´Excm. Ajuntament, el 
Patronat consideri oportú en funció del nombre previsible d´alumnes, la disposició de professorat, la 
planificació del Centre Associat, l’adequació dels locals i l’assumpció de costos per part de l'Ajuntament. En tot 
moment, l´Aula Universitària informarà als alumnes adscrits que hauran de desplaçar-se a Tortosa per fer les 
proves presencials ordinàries i extraordinàries, així com les consultes relatives als processos de matriculació, 
convalidació, etc.     
 
5a.- L’Aula Universitària comptarà amb el nombre adient de Professors-Tutors que determini el Centre 
Associat, conforme a les directrius acadèmico-docents marcades pels òrgans col·legiats de la U.N.E.D. 
 
6a.- El Patronat del Centre Associat, conscient de la importància de la tasca que se li exigeix, es compromet a 
complir amb les obligacions administratives i docents contretes en aquest Conveni. 
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7a.- Per la seva part, l´Excm. Ajuntament de Móra d'Ebre es farà càrrec de totes les despeses que origini 
l’obertura de l’Aula Universitària i també d’aquelles despeses que se’n derivin del seu funcionament i 
manteniment amb una aportació de 7.913'39 € per a l'exercici 2015 per tal de cobrir aquestes despeses. A 
efectes només enunciatius, i no pas limitatius, se citen les següents: 
 
• Salaris directes o indirectes del personal de coordinació, administració i serveis (amb la indicació si es 

tracta de personal de l´Ajuntament o del Centre Associat de Tortosa).  
• Beques dels Professors-Tutors adscrits a l´Aula Universitària. 
• Adquisició de material bibliogràfic, si s'escau. 
• Ús i manteniment de l´immoble (aigua, electricitat, gas, telèfon, internet, neteja, brossa, etc.) 
• Mobiliari. 
• Material ofimàtic (fotocopiadora, ordinador connectat amb la Intranet de la U.N.E.D. i del Centre, fax, 

material d´oficina, etc.) 
 
8a.- Amb la finalitat de facilitar la gestió acadèmica i administrativa podrà ser designat, preferentment d´entre 
els Professors-Tutors, un Coordinador de l'Aula Universitària, a ser possible resident en el municipi de Móra 
d'Ebre o limítrofes. Correspon al Director del Centre Associat la facultat de nomenar i de remoure l'esmentat 
Coordinador. 
 
9a.- El Patronat del Centre Associat inclourà, en el seu pressupost anual, les despeses de l´Aula Universitària i 
la quantitat que l´Excm. Ajuntament de Móra d'Ebre ha d´aportar-hi, aquesta darrera en el capítol 4 
("Transferències corrents") del corresponent estat d'ingressos, amb una aportació per part de l'Ajuntament de 
7.913'39 € per tal de cobrir les despeses previstes a l’estipulació 7ena del present Conveni per a l'exercici 
2015. De la mateixa manera, per a l'exercici 2016, amb quatre quadrimestres complets, correspondrà 
l'aportació d'una quantitat de 31.653'55 €. 
 
10a.- L´Excm. Ajuntament de Móra d'Ebre resta obligat a incloure anualment en el seu pressupost la partida 
necessària per fer front a les despeses de l´Aula Universitària, acordada en aquest Conveni; quantitat que 
anualment s´incrementarà, com a mínim, amb el valor d'increment de l´IPC que publica periòdicament, amb 
caràcter oficial, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) o organisme que el substitueixi. 
 
11a.- L´aportació econòmica de l´Ajuntament al pressupost del Centre Associat es farà efectiva per trimestres 
anticipats. L´incompliment d´aquesta clàusula serà motiu de resolució d´aquest Conveni, sense necessitat de 
denúncia. 
 
12a.- El Patronat del Centre Associat de la UNED de Tortosa presentarà a l’Ajuntament de Móra d'Ebre, 
dins el primer semestre de l’any, la liquidació de l’exercici pressupostari anterior i el pressupost pel 
següent exercici de l’Aula Universitària de l’UNED a Móra d'Ebre. Si d’aquesta liquidació resultés saldo 
positiu en el resultat pressupostari (d'on es pot extreure el superàvit o dèficit de finançament de l'exercici), 
aquest import serà descomptat de l’aportació econòmica descrita a l’estipulació novena anterior. 
 
13a.- El Patronat del Centre Associat de la UNED de Tortosa i l’Ajuntament de Móra d'Ebre constituiran 
una comissió de seguiment de l'Aula Universitària formada per dos representants de cadascuna de les 
parts. 
 
14a.- La denúncia del Conveni podrà fer-se per qualsevol de les dues parts i haurà de ser notificada  
expressament i fefaentment amb un termini mínim de dotze mesos d´antelació. En conseqüència, efectuada la 
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denúncia, ambdues parts quedaran obligades a complir tots i cadascun dels compromisos fins a l´expiració de 
l´esmentat termini. 
 
15a.- Si no es denuncia el Conveni, tota disconformitat en la partida pressupostària de despeses de l´Aula 
Universitària suposarà la pròrroga automàtica del darrer pressupost aprovat més o menys el valor de l´IPC 
afegit. 
 
16a.- Forma part inseparable d´aquest Conveni l´Annex Documental I, II, III, IV i V.  
 
 D´acord amb els antecedents exposats i subjectes a les estipulacions pactades, queda, doncs, establert 
aquest CONVENI DE CREACIÓ D´UNA AULA UNIVERSITÀRIA EN LA CIUTAT DE MÓRA D'EBRE 
DEPENENT DEL CENTRE ASSOCIAT DE TORTOSA DE LA U.N.E.D, conveni que és signat en quatre 
còpies, en prova de conformitat i a un sol efecte, per ambdues parts en el lloc i la data indicats a 
l'encapçalament.” 
  
SEGON: Habilitar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació escaient per a la formalització del 
present acord. 
 
 
La Sra. Dolors Gurrera pregunta pel nombre d’alumnes enguany, i si s’han confirmat les subvencions de 
20.000,00 € de la Diputació i de 12.000,00 € de La Caixa. El Sr. Alcalde respon  que, de moment, els 
alumnes van a Tortosa perquè la documentació s’està tramitant i de moment n’hi han 10. i l’aula 
universitària entrarà en funcionament aquest trimestre; pel que fa a les subvencions, són uns ajuts 
atorgats que es reclamaran una vegada estigui en funcionament el centre. Per a altres exercicis 
s’intentaran aconseguir el màxim d’ajuts possible. 
 
La Sra. Dolors Gurrera manifesta que s’hauria de fer difusió per a que es matriculin alumnes. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja s’ha fet, comunicant-se als Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre, Terra 
Alta i Priorat, així com als respectius ajuntament d’aquestes comarques. D’altra banda,cal tenir en compte 
que el tipus d’estudis que s’ofereienx condiciona el nombre d’alumnes, que podrà oscil·lar entre 10 i 25 
aproximadament. Si s’aconsegueix més fnançament es podrien implementar nous estudis. 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per UNANIMITATdels tretze membres que integren el seu nombre 
legal 
                                                             ----------------  
 
18.- Ratificació si s'escau,de l'acord plenari d'adhesió de l'ajuntament de Móra 
d'Ebre a l'AMI.  
 
Per acord plenari de data 28 de març de 2012, s’aprovà la moció d’adhesió de l’ajuntament de Móra 
d’Ebre, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
Com a conseqüència de les passades eleccions locals del 24 de maig de 2015, i la constitució dels nous 
ajuntaments el dia 13 de juny de 2015, amb els corresponents canvis de càrrecs electes, aquesta alcaldia 
creu convenient que el plenari de la Corporació es manifesti en el sentit que s’escaigui , per la qual cosa,  
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Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA de deu vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU i d’ERC, dues abstencions de les representants del grup municipal del PSC i un en 
contra del representant del grup municipal del PP, dels tretze membres que integren el seu nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER: Ratificar en tots els aspectes l’acord plenari de data 28 de març de 2012, d’adhesió de 
l’ajuntament de Móra d’Ebre a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA de deue vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, i d’ERC-AM i  tres abstencions del grup municipal del PPi  PSC-CP, dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal 
                                                             ----------------  
 
19.- Moció del GM d'ERC de recolzament de la commemoració de la Diada de l'11 
de Setembre 
 
Es presenta pel grup municipal d’ERC-AM la moció per recolzar la commemroració de la Diada de l’11 de 
setembgre que tot seguit es transriu literalment,  
 
“Exposició de motius 
 
Atès que el proper 11 de setembre es commemora de nou la Diada nacional de Catalunya i és una data 
important dins la nostra història donat que, més enllà de la festivitat oficial, simbolitza la revindicació 
ciutadana de recuperació de les llibertats nacionals del nostre país. 
 
Atès que les institucions catalanes, aprofitant aquesta celebració segueixen reclamant de forma unànime 
el respecte als drets i llibertats nacionals.  
 
Atès que malgrat els 150 anys de catalanisme polític, els inconvenients institucionals i de tot ordre que 
presenta l’estat espanyol a través del seu govern per impedir l’avenç polític del nostre poble segueixen 
vigents. 
 
Vistos els antecedents exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS;  
 
Primer.- Adherir-se a la celebració institucional de la Diada Nacional que s’acordi des del Parlament de 
Catalunya. 
 
Segon.-  Commemorar la Diada amb la convocatòria dels actes institucionals i festius del municipi. 
 
Tercer.-  Col·locar al balcó de l’Ajuntament el proper 11 de setembre, la senyera estelada, com a símbol 
de la voluntat democràtica de recuperar els drets i llibertats del poble de 
Catalunya”.  
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA de deu vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU i d’ERC, dues abstencions de les representants del grup municipal del PSC i un en 
contra del representant del grup municipal del PP, dels tretze membres que integren el seu nombre legal,  
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ACORDA,  
 
PRIMER: Aprovar el tots els aspectes la moció presentada pel grup muncipal d’ERC 
 
La Sra. Dolors Gurrera manifesta que és la prinera vegada que veu la moció i s’’abstindran perquè la 
bandera estelada només representa a una part de la població. 
 
La Sra. Cinta Agné manifesta que consideren oportú  ser representats l’onze de setembre per la bandera 
estelada, de la mateixa manera que ells  respecten la bandera espanyola, que representa a una bona part 
de la població. 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per MAJORIA de deu  vots a favor dels representants dels grups 
municipals de CIU, i d’ERC-AM i  dos abstencions del grup municipal del PSC-CP, i un en contra del 
representant del  PP dels tretze membres que integren el seu nombre legal 
                                                             ----------------  
 
20.- Moció del GM d'ERC sobre la proposta de cabals ecològics del riu Ebre i 
Delta 
 
Es presenta pel grup municipal d’ERC-AM la moció per recolzar la commemroració de la Diada de l’11 de 
setembgre que tot seguit es transriu literalment,  
 
“El Consell de Ministres espanyol, el 28 de febrer de 2014, va aprovar el Reial Decret 129/2014, pel qual 
s’aprovava un nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, una aprovació feta amb un retard considerable si 
es té present que la Directiva 2000/60/CE Marc de l’Aigua determinava que el Govern espanyol havia de 
tenir aprovats, en el primer cicle de planificació 2009-2015, els 25 plans de conca abans del 22 de 
desembre de 2009.  
 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre ni el Govern espanyol van tenir en compte les al·legacions de diverses associacions, entitats, 
partits i institucions (ajuntaments, consells comarcals i la mateixa Generalitat de Catalunya), que van 
denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla de conca, tant per a la 
sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i 
pesqueres que s’hi desenvolupen. Els 3.009 hm3/anuals de cabal ecològic que fixava el Pla de conca 
aprovat, amb mínims de només 80 m3/s per als mesos secs, a més d’agreujar el mal estat del tram final 
del riu Ebre accentuava els problemes de regressió, subsidència i salinitat que amenacen el futur del delta 
de l’Ebre.  
 
Aquest Pla hidrològic de l’any 2014,  d’acord amb el que determina la Directiva Marc de l’Aigua, s’ha de 
revisar durant l’any 2015 dins del segon cicle de planificació 2015-2021. Per tant, la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre haurà d’aprovar un nou Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre i elevar-lo al Consell 
Nacional de l’Aigua perquè el Govern espanyol l’aprovi abans del 22 desembre del 2015. Davant 
d’aquesta revisió, la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre (CSTE), òrgan consultiu i 
participatiu que es va constituir el febrer de l’any 2006, ha actualitzat amb els diversos agents socials, 
econòmics i ambientals que la integren estudis científics que revisen i adeqüen les xifres de cabals 
ecològics de l’Ebre fetes per la mateixa Comissió l’any 2007.  
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El 25 de juny de 2015, la CSTE aprovava, amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una 
proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys 
secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un 
any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a 
un any humit de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorpora una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per 
a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals va ser 
assumida per la Generalitat de Catalunya i l’ha presentada en forma d’al·legacions perquè s’inclogui en la 
revisió del Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre.  
 
A diferència de la proposta que la CSTE va presentar fa vuit anys, i que mai no va ser assumida per 
l’administració espanyola, la nova proposta incorpora nous condicionants i paràmetres, com ara les noves 
sèries hidrològiques calculades després del 2007 i la nova Instrucció de Planificació Hidrològica de l’any 
2008 establerta pel Ministeri de Medi Ambient. També s’incorporen nous criteris científics amb relació a 
les espècies de fauna, la falca salina o l’impacte del canvi climàtic sobre la conca, a partir dels estudis 
dels darrers de la Unitat d’Ecosistemes aquàtics de l’IRTA. 
 
La Directiva Marc de l’Aigua té l’objectiu d’evitar el deteriorament de les masses d’aigua i assolir el bon 
estat ecològic dels nostres rius. La Instrucció de Planificació Hidrològica reconeix que en els rius ibèrics hi 
ha una correlació directa entre l’estat ecològic i els cabals circulants; per aquest motiu, els rius ibèrics han 
de tenir cabals ecològics que assegurin el bon estat ecològic de les masses d’aigua. Els cabals ecològics 
són una restricció prèvia a tots els usos, a excepció de l’abastament i, per tant, s’han de respectar abans 
d’atorgar noves concessions.  
 
Per contra, el repartiment del cabal del riu Ebre que fixa el Pla de conca sembla que no respon a criteris 
tècnics ni a les necessitats del tram final del riu Ebre i el seu Delta, sinó més aviat a criteris polítics, fet 
que es demostra amb un augment de les concessions de nous regadius en 440.000 hectàrees. La majoria 
d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació 
(embassaments), que regularien encara més els nostres rius i generarien mes retenció de sediments. 
Unes concessions, a més, que són incompatibles amb la proposta de cabals ecològics aprovada per la 
CSTE. 
 
Davant l’oportunitat que comporta la revisió dels cabals ecològics del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre 
per preservar i millorar el futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre 
i els seus municipis, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 

1. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les conclusions i propostes de cabals ecològics per al 
riu Ebre i el Delta fetes per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE). 
 

2. Demanar que la proposta de la CSTE de cabals ecològics per al riu Ebre i el Delta sigui aprovada 
dins el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE), òrgan en què participen el Govern 
espanyol i la Generalitat de Catalunya. 
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3. Donar suport a les accions del Govern de Catalunya i altres institucions davant la Comissió 
Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional, amb l’objectiu de defensar els 
cabals ecològics de la CSTE en cas que la revisió del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre no els 
tingui en compte. 

 
4. Donar suport a iniciatives i mobilitzacions socials en defensa dels cabals ecològics aprovats per 

la CSTE. 
 

5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i 
a la Plataforma en Defensa de l’Ebre”. 

 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER: Aprovar el tots els aspectes la moció presentada pel grup muncipal d’ERC 
 
Per tot això, el Plenari de la Corporació per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal 

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


