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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      7 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   08 d'Octubre 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.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Informació Resolucions i Decrets 
3.- Donar compte informe morositat 1T 2015 
4.- Donar compte informe morositat 2T 2015 
5.- Donar compte informe seguiment pla ajust 1T 2015 
6.- Donar compte informe seguiment pla ajust 2T 2015 
7.- Donar compte informe seguiment execució pressupost 1T 2015 
8.- Donar compte informe seguiment execució pressupost 2T 2015 
9.- Donar compte Decret d'aprovació línies fonamentals pressupost 2016 
10.- Aprovació liquidació practicada pels danys soferts despreniment camí Subarrech 
11.- Sol·licitud GECOHSA, bonificació ICIO 
12.- Sol·licitud Germanes Carmelites, exempció ICIO 
13.- Sol·licitud Dep. de Benestar i Famíla, bonificació ICIO 
14.- Aprovació compte general exercici 2014 
15.- Aprovació de la creació i establiment servei públic de mercat municipal 
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16.- Mocions 
17.- Informació alcaldia 
18.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula  i manifesta que atès el que disposa l'art. 82.3 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals., 
demana al plenari que es ratifiqui sobre la  urgència  de tractar  un nou punt no inclòs en l’ordre del dia, per tal 
d’ampliar el termini d’informació pública del POUM.  
 
S’aprova per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el nombre legal del plenari. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre.  
 
La secretària i interventora procedeix a donar lectura de l'acta núm. 6 corresponent a la sessió celebrada 
el passat dia 20 d’agost  de 2015, la qual és APROVADA PER MAJORIA de deu vots a favor dels 
representants dels grups municipals de CIU, PP i PSC i tres abstencions dels representants del grup 
municipal d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre legal.  
                                                             ----------------  
 
2.- Informació Resolucions i Decrets 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió: 
 
20150057 26/06/15 Sol.licitud cofinanciació subvenció projecte ENRESA 

20150058 26/06/15 Contractació personal suport servei administratiu 

20150059 29/06/15 Pròrroga contracte servei vigilants 

20150060 29/06/15 Pròrroga contracte personal neteja edificis 

20150061 29/06/15 Contractació guia Castell 

20150062 03/07/15 Contractació personal suport servei neteja edificis 

20150063 06/07/15 Decret competències regidors 

20150064 09/07/15 Convocatòria PL 

20150065 15/07/15 Delegació matrimoni Sra. Montserrat Latorre 

20150066 21/07/15 Delegació alcaldia 

20150067 22/07/15 Jubilació parcial Fco. Alvarez Altadill 

20150068 30/07/15 Bestreta treballador municipal MSP 

20150069 31/07/15 Inici expedient 04/2015 de modificació de crèdit 

20150070 31/07/15 Contractació Sra. Rosa Margalef Serrano, suport servei neteja edificis 

20150071 11/08/15 Delegació matrimoni civil regidora Dolors Gurrera Romo 

20150072 11/08/15 Ampliació contracte treball Sra. Rosa Margalef Serrano 

20150073 11/08/15 Incoació expedient aprovació compte general exercici 2014 

20150074 11/08/15 Delegació Presidència Patronat de l'Escola de Música en Julio Roca Font 

20150075 12/08/15 Convcatòria CI 
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20150076 12/08/15 Bestreta BASE 

20150077 12/08/15 Contractació personal administratriu suplència vacances 

20150078 17/08/15 Convocatòria PL 

20150079 21/08/15 Ruina parcial imminent c/ Bonaire, 39 

20150080 21/08/15 Retribucions membres JGL i CI (G.P CIU, PP i ERC) mesos juliol i agost'15 

20150081 31/08/15 Delegació matrimoni civil regidor Sr. Alex de la Guia 

20150082 04/09/15 Designació municipi Riudoms Consell Territorial Propietat Immobiliària 

20150083 08/09/15 Convocatòria CEC 

20150084 08/09/15 Contractació personal neteja 

20150085 10/09/15 Línies fonamentals pressupost exercici 2016 

20150086 16/09/15 Delegació matrimoni civil Sr. Julio Roca Font 

20150087 24/09/15 Ordenació pagament dietes assistències regidors 

20150088 28/09/15 Contractació personal administratiu treballs puntuals urbanístics i cadastre 

20150089 29/09/15 Reconeixement serveis prestats 

                                                             ----------------  
 
3.- Donar compte informe morositat 1T 2015 
 
A la vista del que disposa l’article quart, en el seu apartat quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, amb el següent tenor literal: 
 

“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los 
citados informes.” 

 
Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu article 9 i ss. en relació al procediment 
per a la tramitació de factures i les actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que 
substitueix l’anterior règim del derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre. 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció relatiu al compliment dels terminis segons la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la morositat, que tot seguit es transcriu literalment: 
 
Informe trimestral d’Intervenció de data 27 d’abril de 2015, del qual se’n va donar compte a la Junta de 
Govern Local de data 11 de maig de 2015. 
 
 

 “INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 
 
- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
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- Període: primer trimestre 2015 
 
- Caràcter: preceptiu 
 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 es va acordar la 
creació del Registre d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, quan en el seu 
article tercer afegeix una Disposició Transitòria Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, avui Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que diu: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las 
partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.  

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

 
Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu: 
 
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán trimestralmente 
un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de 
cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.” 
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu: 
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe 
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en 
su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos 
podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.” 
 
Cinquè.- Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, 
va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en 
el qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la relació de factures de 
més de tres mesos d’antiguitat sense reconeixement d’obligació o justificació d’absència del tràmit, així 
com pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini d’un mes des de la 
seva anotació en el Registre de Factures, sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar el 
reconeixement de l’obligació.  
 
Tanmateix, l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense reconeixement 
d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té atribuïda l’òrgan competent 
en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així: 
 

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

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de 
la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint dies de la seva 
publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel que fa a l’article 9, sobre anotació en el 
registre comptable de factures va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014.  
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Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre comptable de factures, 
regular el procediment per a la seva tramitació a les Administracions públiques i les actuacions de 
seguiment pels òrgans competents.  
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic, publicada al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en desenvolupament de la 
disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de desembre. 
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No obstant això, les 
comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de tres mesos per a adequar els seus 
sistemes als requisits funcionals i tècnics establerts en aquesta ordre. 
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de l’interventor al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al 
formulari 16 “Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 16 de 
desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, es suprimeix el 
model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de 
la Resolució, l’1 de gener de 2015. Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart 
trimestre de 2014. 
 
Aquesta darrera novetat ve motivada per la publicació del període mitjà de pagament a proveïdors a la 
Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per l’Ordre 
HAP/2082/2014 s’han introduït canvis en la informació a subministrar relativa a la morositat en les 
operacions comercials,  fet que ha comportat l’obligació de remetre la informació de cada entitat i del 
conjunt de la Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà tota la informació referent a la morositat en 
les operacions comercials de l’Ajuntament, l’organisme autònom de l’Escola Municipal de Música i Dansa, 
i les dues societats mercantils de capital íntegrament municipal, Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL i 
Móra d’Ebre Bus, SL, de conformitat amb l’art. 16.6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
 
A la vista de la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de Factures, es pot 
arribar a les següents,  
 
 
III.- CONCLUSIONS 
 
 



 
 

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 

8

Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el primer 
trimestre natural de l’exercici 2015, sense haver sobrepassat el termini legal de 30 dies des de la seva 
data d’expedició, són les següents per cada entitat: 
 
 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  128 239.302,35 € 
Escola de Música 12 1.890,70 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 21 3.027,94 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

20 13.537,14 € 

 
 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el primer 
trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  342 314.700,87 € 
Escola de Música 1 19,99 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 3 462,46 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

0 0 

 
 
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del primer trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  9 433.557,19 € 
Escola de Música 4 80,85 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 1 173,03 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

4 649,01 € 

 
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del primer trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  14 1.842,59 € 
Escola de Música 0 0 
Móra d’Ebre Bus, SL 5 1.477,08 € 
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Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

5 1.120,66 € 

 
 
Móra d’Ebre, 27 d’abril de 2015” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al primer trimestre de l’exercici 
2015, relatiu al compliment dels terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
                                                            ----------------  
 
4.- Donar compte informe morositat 2T 2015 
 
A la vista del que disposa l’article quart, en el seu apartat quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, amb el següent tenor literal: 
 

“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los 
citados informes.” 

 
Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu article 9 i ss. en relació al procediment 
per a la tramitació de factures i les actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que 
substitueix l’anterior règim del derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre. 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció relatiu al compliment dels terminis segons la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la morositat, que tot seguit es transcriu literalment: 
 
Informe trimestral d’Intervenció de data 27 de juliol de 2015, del qual se’n va donar compte a la Junta de 
Govern Local de data 3 d’agost de 2015. 
 
 

 “INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 
 
- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
- Període: segon trimestre 2015 
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- Caràcter: preceptiu 
 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 es va acordar la 
creació del Registre d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, quan en el seu 
article tercer afegeix una Disposició Transitòria Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, avui Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que diu: 
 

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

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

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

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de 
los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de 
los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en 
alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el 
acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de 
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.”  

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

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

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

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

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

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

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

3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las 
partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.  

4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante 
una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o 
agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de 
facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la 
mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se 
trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.”  
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Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu: 
 
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán trimestralmente 
un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de 
cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.” 
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu: 
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe 
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en 
su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos 
podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.” 
 
Cinquè.- Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, 
va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en 
el qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la relació de factures de 
més de tres mesos d’antiguitat sense reconeixement d’obligació o justificació d’absència del tràmit, així 
com pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini d’un mes des de la 
seva anotació en el Registre de Factures, sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar el 
reconeixement de l’obligació.  
 
Tanmateix, l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense reconeixement 
d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té atribuïda l’òrgan competent 
en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així: 
 

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

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de 
la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint dies de la seva 
publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel que fa a l’article 9, sobre anotació en el 
registre comptable de factures va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014.  
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Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre comptable de factures, 
regular el procediment per a la seva tramitació a les Administracions públiques i les actuacions de 
seguiment pels òrgans competents.  
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic, publicada al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en desenvolupament de la 
disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de desembre. 
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No obstant això, les 
comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de tres mesos per a adequar els seus 
sistemes als requisits funcionals i tècnics establerts en aquesta ordre. 
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de l’interventor al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al 
formulari 16 “Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 16 de 
desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, es suprimeix el 
model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de 
la Resolució, l’1 de gener de 2015. Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart 
trimestre de 2014. 
 
Aquesta darrera novetat ve motivada per la publicació del període mitjà de pagament a proveïdors a la 
Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per l’Ordre 
HAP/2082/2014 s’han introduït canvis en la informació a subministrar relativa a la morositat en les 
operacions comercials,  fet que ha comportat l’obligació de remetre la informació de cada entitat i del 
conjunt de la Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà tota la informació referent a la morositat en 
les operacions comercials de l’Ajuntament, l’organisme autònom de l’Escola Municipal de Música i Dansa, 
i les dues societats mercantils de capital íntegrament municipal, Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL i 
Móra d’Ebre Bus, SL, de conformitat amb l’art. 16.6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
 
A la vista de la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de Factures, es pot 
arribar a les següents,  
 
 
III.- CONCLUSIONS 
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Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el segon 
trimestre natural de l’exercici 2015, sense haver sobrepassat el termini legal de 30 dies des de la seva 
data d’expedició, són les següents per cada entitat: 
 
 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  158 326.967,95 € 
Escola de Música 23 4.747,43 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 23 5.383,48 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

21 12.234,25 € 

 
 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el segon 
trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  136 557.032,54 € 
Escola de Música 1 48,87 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

0 0,00 € 

 
 
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  143 374.370,85 € 
Escola de Música 1 7,22 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 1 1.368,68 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

9 5.383,04 € 

 
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  294 480.308,32 € 
Escola de Música 9 1.270,29 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 5 1.791,36 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 7 3.593,81 € 
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SL 
 
 
Móra d’Ebre, 27 de juliol de 2015” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al segon trimestre de l’exercici 
2015, relatiu al compliment dels terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
                                                            ----------------  
 
5.- Donar compte informe seguiment pla ajust 1T 2015 
 
Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març de 2012 va aprovar un 
Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord amb la seva potestat d’autoorganització i en 
compliment dels requisits exigits en l’art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents: 
 

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

 
Com sigui que aquest Pla d’Ajust va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques en data 30 d’abril de 2012, la qual cosa va comportar que s’entenia autoritzada l’operació 
d’endeutament a llarg termini per un import de 670.797,77 euros, per al pagament de les obligacions 
pendents de pagament, d’acord amb els requisits establerts al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons 
per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats locals que concertin les operacions 
d’endeutament previstes al mencionat reial decret-llei hauran de presentar anualment al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust 
contemplats a l’art. 7 del RDLlei 4/2012; En aquest mateix sentit, l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 
7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
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d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran d’enviar 
abans del dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre l’execució del Pla d’Ajust, que 
haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en aquest article. Així mateix, d’aquest informe se’n 
donarà compte al Ple de la Corporació Local.   
 
Per tot això, 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del primer trimestre de 2015 relatiu al compliment del 
Pla d’Ajust, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 28 d’abril de 
2015, que tot seguit es transcriu literalment: 
     
     “INFORME DE LA INTERVENCIÓ  
 

En virtut de l’establert a l’article 10 del RD-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors i en l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre 
modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de conformitat a la Disposició Addicional Primera, apartats quart 
i sisè de la citada Llei orgànica, s’emet el següent informe.  

 
I. NORMATIVA APLICABLE 
 

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

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

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

les entitats locals. 
 Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i 

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

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

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

 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 , de 27 d’abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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II . ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre va aprovar el Pla 
d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula l’article 7 del RD Llei 4/2012. 
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de coordinació 
autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament 
de Móra d’Ebre. 
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que; 
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament que preveu aquest 
Reial decret llei , han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un 
informe de l' interventor sobre l’execució dels plans d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 
4/2012 , de 24 de febrer. 
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar l’informe anterior amb periodicitat 
trimestral. 
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local . 
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a requeriment del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels òrgans competents d’aquest, que informaran 
del resultat de la valoració al Ministeri d’Economia i Competitivitat . 
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les operacions 
d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagin concertat podran ser sotmeses a actuacions 
de control per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. La Intervenció General 
concretarà els controls a realitzar i el seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la valoració 
dels informes de seguiment . 
 
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot demanar la col·laboració 
d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han d’ajustar a les normes i instruccions 
que determini aquella. El finançament necessària per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. " 
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha realitzat el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105,2012,d’1 d’octubre, modificada per 
l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que en el seu article 10, recull que; 
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat Ministeri abans del dia quinze de cada 
mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització 
de cada trimestre en el cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents: 
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del crèdit 
disponible i el crèdit disposat. 
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Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. Igualment, s’inclourà 
informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
Operacions amb derivats. 
Qualsevol altre passiu contingent. 
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust. 
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ...... 
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans del 
dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada 
trimestre, si es tracta de Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
contingut mínim següent: 
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de Corporacions Locals incloses en 
l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals també 
s’inclourà informació referida a la previsió de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral 
acumulada. 
 
b) Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de les mesures 
addicionals adoptades. 
 
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per a aquest 
any i explicació, si escau, de les desviacions.” 
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , ha alliberat amb data 1 d’abril de 2015, la 
plataforma de captura de dades relativa al "Informe de seguiment del pla d'ajust i altra informació 
addicional (Art. 10 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre modificat per l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de 
novembre)", plataforma que estarà disponible fins al 30 d’abril de 2015. 
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet el següent; 
 
III . INFORME 
 
1. Que de conformitat amb el que regula l’article 10.1 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 i de la conformitat a la Disposició 
Addicional Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, l’Administració que compti amb un pla 
d’ajust acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, durant la seva vigència, haurà de 
remetre al mencionat Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i 
abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació 
local, la informació més amunt indicada. 
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han regulat en l’Ordre 
HAP/2082/2014 de 7 de novembre, de modificació de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
 
2. L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 10 de l'Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre els punts següents: 
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- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del 

crèdit disponible i el crèdit disposat. 

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

- Operacions amb derivats. 

- Qualsevol altre passiu contingent. 

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

El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAP, posseeix el següent índex de 
continguts : 
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al calendari d’execució o en 
les mesures del pla d’ajust. 

2 . - Informació d’avals rebuts del sector públic 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de 
crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
4 . - Informació sobre el deute comercial. 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al calendari 
d’execució o en les mesures del pla d’ajust. 

 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través d’ajustos únicament pel 
costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 
i per a l’exercici 2014, concretament a la 5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici 
econòmic 2013 no es van produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al informe anual 
de seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013. 
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici econòmic 2012 va 
ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de 
Tarragona d’aquell any, per un import de 74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al 
pagament de les amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir el 
deute viu. 
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va sol·licitar al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de quatre anys, per import de 
152.988,64 euros a la línia de manteniment del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 
euros per al quadrienni 2013-2016.  
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini  d’execució de la 
línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions per despeses de reparació, manteniment i 
conservació, regulats als annexes 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les 
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bases reguladores i de execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la execució del Pla per a 
les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC compren el període 2014-2017. 
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 6528 de 24 de 
desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de la planificació del PUOSC 
fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta planificació es peveia que per a la línia de subvencions per al 
manteniment 2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un import quatrienal de 152.988,64 euros, 
corresponent-li una assiganció anual de 38.247,16 euros.  
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en relació amb les 
anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de les subvencions en línia de despeses 
de reparació, manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 
38.247,16 euros que es destinen a despeses corrents.  
 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 s’han produït els ajustos previstos per a l’exercici 
pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) 
que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents del propi exercici econòmic.  
 
Finalment, és important destacar que a l’exercici pressupostari 2015 la subvenció del PUOSC de la línia 
de despeses de reparació, manteniment i conservació es destinarà a finançar les despeses corrents de 
l’exercici, ajut que s’imputarà als ajustos en ingressos previstos al pla d’ajust. 
 
2. - Informació d’avals rebuts del sector públic 
 

Ente avalista  
Saldo a:  
a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Administración General del Estado 0 0 0 0
CCAA  0 0 0 0
EELL  0 0 0 0
Total  0 0 0 0
 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
 
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 31/03/2015. 
 

OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS  

Entidad Local:  

CIF:  

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

prestamista 

Tipo de 
operació

n 

Princip
al 

Pendie
nte de 
amortiz

ar 

Tipo 
de 

inter
és 

(F/V) 

Indice 
de 

referen
cia 

Marg
en 
(%) 

T.I. 
fijo 
(%
) 

Fecha 
de 

formaliz. 

Fecha 
de 

cancela
c. 

Años 
de 

caren
cia 

AGE_LPDTE_
2008  

ADMINISTRA
CIÓN 
GENERAL 
DEL ESTADO  

Diferimie
nto 

Devoluci
on 

participac
ión 

Tributos 
Estado  

98.110 53.633 F    
0,0
0  

20/07/2
010  

 0  

AGE_LPDTE_
2009  

ADMINISTRA
CIÓN 
GENERAL 
DEL ESTADO  

Diferimie
nto 

Devoluci
on 

participac
ión 

Tributos 
Estado  

265.02
0 

181.09
7 

F    
0,0
0  

21/07/2
011  

 0  

O.Tresoreria 
01/07  

BANCO 
BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA
, S.A.  

Otra  
100.00

0 
40.371 V  

EURIB
OR a 3 
meses  

2,50   
15/12/2

014  
31/12/2

015  
0  

BCL  

BANCO DE 
CREDITO 
LOCAL DE 
ESPAÑA, S.A. 

Préstamo 
1.558.5

54 
1.246.8

43 
V  

EURIB
OR a 1 

año  
0,15   

08/07/2
005  

16/05/2
030  

3  

105677  

BANCO 
POPULAR 
ESPAÑOL, 
S.A.  

Préstamo 
670.79

8 
628.87

3 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

5,94   
23/05/2

012  
23/05/2

022  
2  

SCH  
BANCO 
SANTANDER, 
S.A.  

Préstamo 
598.51

4 
437.21

9 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

0,23   
04/06/2

008  
04/06/2

029  
1  

11.933.532/37 

BANKIA 
BANCA 
PRIVADA, 
S.A.  

Préstamo 
200.00

0 
105.12

8 
V  

EURIB
OR a 1 

año  
1,75   

16/04/2
010  

16/04/2
020  

0  

Caja Madrid  BANKIA, S.A.  Otra  
500.00

0 
353.00

9 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

0,20   
18/06/2

008  
30/06/2

027  
1  

Caixa 
Tarragona II  

CAIXA 
D'ESTALVIS 

Otra  
1.327.0

79 
976.57

3 
V  

EURIB
OR a 3 

0,50   
28/05/2

008  
30/05/2

029  
1  
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DE 
TARRAGONA  

meses  

Caixa 
Tarragona III  

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA  

Otra  
1.229.6

25 
904.85

8 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

0,50   
28/05/2

008  
30/05/2

029  
1  

Caixa 
Tarragona  

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA  

Préstamo 
150.25

2 
21.465 V  

EURIB
OR a 1 

año  
0,20   

24/01/2
004  

30/09/2
016  

0  

Caixa 
Pensions  

CAIXABANK, 
S.A.  

Otra  
500.00

0 
354.16

7 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

0,75   
16/10/2

008  
01/01/2

028  
1  

O. Tresoreria 
01/14  

CAIXABANK, 
S.A.  

Otra  
300.00

0 
271.73

1 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

1,95   
30/10/2

014  
31/10/2

015  
0  

9620.308.652
991-10  

CAIXABANK, 
S.A.  

Préstamo 
472.00

0 
86.494 V  

EURIB
OR a 1 

año  
0,50   

27/06/2
007  

30/06/2
016  

0  

C.Catalunya  
CATALUNYA 
BANC, S.A.  

Otra  
285.00

0 
101.78

6 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

0,15   
24/12/2

004  
31/12/2

019  
0  

SOREA 120  OTRA  Otra  
120.00

0 
95.915 V  

EURIB
OR a 1 

año  
0,00   

02/10/2
002  

01/06/2
037  

0  

SOREA 27  OTRA  Otra  27.809 21.920 V  
EURIB
OR a 1 

año  
0,00   

02/10/2
002  

01/06/2
037  

0  

SOREA 450  OTRA  Otra  
450.75

9 
367.21

9 
V  

EURIB
OR a 1 

año  
0,00   

02/10/2
002  

01/06/2
037  

0  

 

 
 
4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial 
 

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

Total 

Año: 2015  

Año 
2014 

Año 
2013 

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por
antigüedad  

1er. 
trimestre 

2º trimestre 
3er. 
trimestre 

4º trimestre 

Capítulo 2  11,85 0 0 0 28,69 0 0 40,54
Capítulo 6  0 0 0 0 396,62 0 0 396,62
Otra deuda comercial  0 0 0 0 0 0 0 0
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Total  11,85 0 0 0 425,31 0 0 437,16
 
 
El deute comercial a 31/03/2015, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 437,16 milers d’euros. 
 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent 
 
a) Operaciones con derivados: 
 
     (En miles de euros) Saldo a:  
Operaciones con 
derivados  

Descripción a 31 de marzo 
a 30 de 
junio 

a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

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

Otro pasivo contingente  Descripción 
a 31 de 
marzo 

a 30 de 
junio 

a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

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

 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 
 
Als efectes oportuns , aquest és el meu informe que emet sense perjudici de qualsevol altre millor fundat 
en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació, perquè procedeixi a donar 
compte en la primera sessió plenària que es celebri. 
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcats a la plataforma telemàtica de captura de dades 
habilitada a l’efecte abans del 30 d’abril de 2015. 
 
Caldrà continuar amb les mesures contingudes en el pla d’ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre al futur 
per veure si es consolida el compliment dels objectius continguts en el mateix. 
 
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2015, s’haurà d’analitzar amb dades 
certes, el grau de compliment del pla d’ajust, i adoptar, si s’escau, les mesures que siguin procedents. 
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Móra d’Ebre, 28 d’abril de 2015” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del primer trimestre del 2015 sobre el compliment del 
Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, 
de 9 de març, i l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
                                                            ----------------  
 
6.- Donar compte informe seguiment pla ajust 2T 2015 
 
Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març de 2012 va aprovar un 
Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord amb la seva potestat d’autoorganització i en 
compliment dels requisits exigits en l’art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents: 
 

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

 
Com sigui que aquest Pla d’Ajust va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques en data 30 d’abril de 2012, la qual cosa va comportar que s’entenia autoritzada l’operació 
d’endeutament a llarg termini per un import de 670.797,77 euros, per al pagament de les obligacions 
pendents de pagament, d’acord amb els requisits establerts al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons 
per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats locals que concertin les operacions 
d’endeutament previstes al mencionat reial decret-llei hauran de presentar anualment al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust 
contemplats a l’art. 7 del RDLlei 4/2012; En aquest mateix sentit, l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 
7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran d’enviar 
abans del dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre l’execució del Pla d’Ajust, que 
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haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en aquest article. Així mateix, d’aquest informe se’n 
donarà compte al Ple de la Corporació Local.   
 
Per tot això, 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del segon trimestre del 2015 relatiu al compliment del 
Pla d’Ajust, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 28 de juliol de 
2015, que tot seguit es transcriu literalment: 
     

 “INFORME DE LA INTERVENCIÓ  
 

En virtut de l’establert a l’article 10 del RD-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors i en l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre 
modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de conformitat a la Disposició Addicional Primera, apartats quart 
i sisè de la citada Llei orgànica, s’emet el següent informe.  

 
I. NORMATIVA APLICABLE 
 

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

de les Hisendes Locals (en endavant RDL 2/2004 ). 
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 

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

les entitats locals. 
 Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i 

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

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

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

 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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II . ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre va aprovar el Pla 
d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula l’article 7 del RD Llei 4/2012. 
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de coordinació 
autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament 
de Móra d’Ebre. 
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que; 
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament que preveu aquest 
Reial decret llei , han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un 
informe de l' interventor sobre l’execució dels plans d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 
4/2012 , de 24 de febrer. 
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar l’informe anterior amb periodicitat 
trimestral. 
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local . 
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a requeriment del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels òrgans competents d’aquest, que informaran 
del resultat de la valoració al Ministeri d’Economia i Competitivitat . 
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les operacions 
d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagin concertat podran ser sotmeses a actuacions 
de control per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. La Intervenció General 
concretarà els controls a realitzar i el seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la valoració 
dels informes de seguiment . 
 
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot demanar la col·laboració 
d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han d’ajustar a les normes i instruccions 
que determini aquella. El finançament necessària per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. " 
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha realitzat el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per 
l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que en el seu article 10, recull que; 
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat Ministeri abans del dia quinze de cada 
mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització 
de cada trimestre en el cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents: 
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del crèdit 
disponible i el crèdit disposat. 
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Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. Igualment, s’inclourà 
informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
Operacions amb derivats. 
Qualsevol altre passiu contingent. 
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust. 
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ...... 
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans del 
dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada 
trimestre, si es tracta de Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
contingut mínim següent: 
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de Corporacions Locals incloses en 
l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals també 
s’inclourà informació referida a la previsió de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral 
acumulada. 
 
b) Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de les mesures 
addicionals adoptades. 
 
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per a aquest 
any i explicació, si escau, de les desviacions.” 
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha alliberat amb data 1 de juliol de 2015, la 
plataforma de captura de dades relativa al "Informe de seguiment del pla d'ajust i altra informació 
addicional (Art. 10 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre modificat per l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de 
novembre)", plataforma que estarà disponible fins al 31 de juliol de 2015. 
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet el següent; 
 
III . INFORME 
 
1. Que de conformitat amb el que regula l’article 10.1 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 i de la conformitat a la Disposició 
Addicional Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, l’Administració que compti amb un pla 
d’ajust acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, durant la seva vigència, haurà de 
remetre al mencionat Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i 
abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació 
local, la informació més amunt indicada. 
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han regulat en l’Ordre 
HAP/2082/2014 de 7 de novembre, de modificació de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
 
2. L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 10 de l'Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre els punts següents: 
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- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del 

crèdit disponible i el crèdit disposat. 

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

- Operacions amb derivats. 

- Qualsevol altre passiu contingent. 

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

El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAP posseeix el següent índex de 
continguts: 
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al calendari d’execució o en 
les mesures del pla d’ajust. 

2 . - Informació d’avals rebuts del sector públic 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de 
crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
4 . - Informació sobre el deute comercial. 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al calendari 
d’execució o en les mesures del pla d’ajust. 

 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través d’ajustos únicament pel 
costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 
i per a l’exercici 2014, concretament a la 5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici 
econòmic 2013 no es van produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al informe anual 
de seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013. 
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici econòmic 2012 va 
ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de 
Tarragona d’aquell any, per un import de 74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al 
pagament de les amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir el 
deute viu. 
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va sol·licitar al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de quatre anys, per import de 
152.988,64 euros a la línia de manteniment del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 
euros per al quadrienni 2013-2016.  
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini  d’execució de la 
línia de subvencions per inversions i la línia de subvencions per despeses de reparació, manteniment i 
conservació, regulats als annexes 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les 
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bases reguladores i de execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la execució del Pla per a 
les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC compren el període 2014-2017. 
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 6528 de 24 de 
desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de la planificació del PUOSC 
fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta planificació es peveia que per a la línia de subvencions per al 
manteniment 2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un import quadriennal de 152.988,64 euros, 
corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 euros.  
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en relació amb les 
anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de les subvencions en línia de despeses 
de reparació, manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 
38.247,16 euros que es destinen a despeses corrents.  
 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 s’han produït els ajustos previstos per a l’exercici 
pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) 
que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents del propi exercici econòmic.  
 
Finalment, és important destacar que al present exercici pressupostari la subvenció del PUOSC de la línia 
de despeses de reparació, manteniment i conservació, per un import de 38.247,16 euros, es destinarà a 
finançar les despeses corrents de l’exercici, ajut que s’imputarà als ajustos en ingressos previstos al pla 
d’ajust. 
 
 
2. - Informació d’avals rebuts del sector públic 
 

Ente avalista  
Saldo a:  
a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Administración General del Estado 0 0 0 0
CCAA  0 0 0 0
EELL  0 0 0 0
Total  0 0 0 0
 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
 
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 30/06/2015. 

OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS  

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

 

CIF: 
P4309400B

 

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

prestamista 

Tipo de 
operació

n 

Princip
al 

Pendie
nte de 
amortiz

ar 

Tipo 
de 

inter
és 

(F/V) 

Indice 
de 

referen
cia 

Marg
en 
(%) 

T.I. 
fijo 
(%
) 

Fecha 
de 

formaliz. 

Fecha 
de 

cancela
c. 

Años 
de 

caren
cia 

AGE_LPDTE_
2008  

ADMINISTRA
CIÓN 
GENERAL 
DEL ESTADO  

Diferimie
nto 

Devoluci
on 

participac
ión 

Tributos 
Estado  

98.110 50.363 F    
0,0
0  

20/07/2
010  

 0  

AGE_LPDTE_
2009  

ADMINISTRA
CIÓN 
GENERAL 
DEL ESTADO  

Diferimie
nto 

Devoluci
on 

participac
ión 

Tributos 
Estado  

265.02
0 

170.05
4 

F    
0,0
0  

21/07/2
011  

 0  

O.Tresoreria 
01/07  

BANCO 
BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA
, S.A.  

Otra  
100.00

0 
95.994 V  

EURIB
OR a 3 
meses  

2,50   
15/12/2

014  
31/12/2

015  
0  

BCL  

BANCO DE 
CREDITO 
LOCAL DE 
ESPAÑA, S.A. 

Préstamo 
1.558.5

54 
1.168.9

16 
V  

EURIB
OR a 1 

año  
0,15   

08/07/2
005  

16/05/2
030  

3  

105677  

BANCO 
POPULAR 
ESPAÑOL, 
S.A.  

Préstamo 
670.79

8 
628.87

3 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

5,94   
23/05/2

012  
23/05/2

022  
2  

SCH  
BANCO 
SANTANDER, 
S.A.  

Préstamo 
598.51

4 
429.69

2 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

0,23   
04/06/2

008  
04/06/2

029  
1  

11.933.532/37 

BANKIA 
BANCA 
PRIVADA, 
S.A.  

Préstamo 
200.00

0 
105.12

8 
V  

EURIB
OR a 1 

año  
1,75   

16/04/2
010  

16/04/2
020  

0  

Caja Madrid  BANKIA, S.A.  Otra  
500.00

0 
346.00

0 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

0,20   
18/06/2

008  
30/06/2

027  
1  

Caixa 
Tarragona II  

CAIXA 
D'ESTALVIS 

Otra  
1.327.0

79 
960.07

8 
V  

EURIB
OR a 3 

0,50   
28/05/2

008  
30/05/2

029  
1  
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DE 
TARRAGONA  

meses  

Caixa 
Tarragona III  

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA  

Otra  
1.229.6

25 
889.57

5 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

0,50   
28/05/2

008  
30/05/2

029  
1  

Caixa 
Tarragona  

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA  

Préstamo 
150.25

2 
21.465 V  

EURIB
OR a 1 

año  
0,20   

24/01/2
004  

30/09/2
016  

0  

Caixa 
Pensions  

CAIXABANK, 
S.A.  

Otra  
500.00

0 
354.16

7 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

0,75   
16/10/2

008  
01/01/2

028  
1  

O. Tresoreria 
01/14  

CAIXABANK, 
S.A.  

Otra  
300.00

0 
244.04

5 
V  

EURIB
OR a 3 
meses  

1,95   
30/10/2

014  
31/10/2

015  
0  

9620.308.6529
91-10  

CAIXABANK, 
S.A.  

Préstamo 
472.00

0 
86.494 V  

EURIB
OR a 1 

año  
0,50   

27/06/2
007  

30/06/2
016  

0  

C.Catalunya  
CATALUNYA 
BANC, S.A.  

Otra  
285.00

0 
96.696 V  

EURIB
OR a 3 
meses  

0,15   
24/12/2

004  
31/12/2

019  
0  

SOREA 120  OTRA  Otra  
120.00

0 
95.915 V  

EURIB
OR a 1 

año  
0,00   

02/10/2
002  

01/06/2
037  

0  

SOREA 27  OTRA  Otra  27.809 21.920 V  
EURIB
OR a 1 

año  
0,00   

02/10/2
002  

01/06/2
037  

0  

SOREA 450  OTRA  Otra  
450.75

9 
367.21

9 
V  

EURIB
OR a 1 

año  
0,00   

02/10/2
002  

01/06/2
037  

0  

 

 
 
4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial 
 

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

Total 

Año: 2015  

Año 
2014 

Año 
2013 

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad  

1er. 
trimestre 

2º trimestre 
3er. 
trimestre 

4º trimestre 

Capítulo 2  59,99 211,72 0 0 28,69 0 0 300,40
Capítulo 6  64,84 384,30 0 0 0 0 0 449,14
Otra deuda comercial  0 114,13 0 0 0 0 0 114,13
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Total  124,83 710,15 0 0 28,69 0 0 863,67
 
 
El deute comercial a 30/06/2015, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 863,67 milers d’euros. 
 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent 
 
a) Operaciones con derivados: 
 
     (En miles de euros) Saldo a:  
Operaciones con 
derivados  

Descripción a 31 de marzo 
a 30 de 
junio 

a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

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

Otro pasivo contingente  Descripción 
a 31 de 
marzo 

a 30 de 
junio 

a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

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

 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de qualsevol altre millor fundat 
en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació, perquè procedeixi a donar 
compte en la primera sessió plenària que es celebri. 
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcades a la plataforma telemàtica de captura de dades 
habilitada a l’efecte abans del 31 de juliol de 2015. 
 
Caldrà continuar amb les mesures contingudes en el pla d’ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre al futur 
per veure si es consolida el compliment dels objectius continguts en el mateix. 
 
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2015, s’haurà d’analitzar amb dades 
certes, el grau de compliment del pla d’ajust, i adoptar, si s’escau, les mesures que siguin procedents. 
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Móra d’Ebre, 28 de juliol de 2015” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del segon trimestre del 2015 sobre el compliment del Pla 
d’Ajust de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 
9 de març, i l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre. 
                                                             ----------------  
 
7.- Donar compte informe seguiment execució pressupost 1T 2015 
 
A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP 2082/2014 de 7 de novembre , per la que es modifica 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, que diu el següent: 
 

«Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información  

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

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

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

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

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del 
límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración del cumplimiento de la regla de 
gasto al cierre del ejercicio. 

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de los 
ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los 
derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a 
las previsiones. 
 
Los estados de ejecución, para el mismo período, de los ingresos y gastos, para las entidades 
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales. 
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6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, en la que se incluirá, al menos, de acuerdo con la metodología 
establecida para el cálculo el periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas, el detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago 
mensual y acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de pago de 
cada entidad y del conjunto de la Corporación Local. 

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

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por 
rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período medio de pago a 
proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería. 

b) Previsión mensual de ingresos. 

c) Saldo de deuda viva. 

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

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

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 
ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de las obligaciones 
pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a proveedores. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2015, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, 
de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que va ser remès en data 
6 de maig de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 

 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde - President de la corporació 
 
1.2. Caràcter: Preceptiu 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral – 1T 2015 
 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. 
 
  
3. FONAMENTS DE DRET 

 
 l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM) i les seves modificacions. 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera 

(LOEPSF). 
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• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de 
les operacions comercials. 

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

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

- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,  
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 

pagar,  
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 

d’inversions i el seu finançament,  
- a l’actualització del pla de tresoreria,  
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del 

pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,  
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, 

de la regla de la despesa i del límit del deute  
- a informació relativa a la plantilla de personal. 

  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
a) A data 31/03/2015, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 75 persones els quals 
es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 72 
Policia local 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

1 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2015 és de 385.426,20 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 
b) A data 31/03/2015, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té una plantilla 
de personal de 17 persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

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

17 
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L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2015 és de 16.364,28 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.  
 
c) A data 31/03/2015, la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL, té una plantilla de personal de 3 persones 
els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 3 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2015 és de 9.948,00 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
  
d) A data 31/03/2015, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 persones els quals es troben 
dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 5 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2015 és de 21.892,00 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
 
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al primer 
trimestre de 2015 és del 15,37%. El grau d’execució del pressupost de despeses al primer trimestre de 
2015  és del 16,50%. 
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre 
d’ingressos, en termes acumulats, al primer trimestre de 2015 és del 15,75%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al primer trimestre de 2015 és del 8,78%. 
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de cobrament en 
termes totals és de 8.196,52 € i el pendent de pagament, de 199.598,92 €. Per exercici tancats, la 
recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 227.732,41 €. Anàlogament, els 
pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període ascendeix a 460.683,44 €. 
 
En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament 
en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament de 0,00€. Per exercicis tancats, la recaptació 
acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 0,00€. Anàlogament, els pagaments totals durant 
el mateix període ascendeix a 0,00 €. 
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L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el primer 
trimestre de l’exercici 2015. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del 
primer trimestre del 2015 és de 13.648,54 €.  
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi 
del primer trimestre del 2015 és de 10.064,73 €. 
  
 
4.2.3. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs els següents 
projectes d’inversió dels quals s’han reconegut fins a la data de finalització del primer trimestre de 2015 
els següents drets i obligacions: 
 
 
Projecte de 
despesa 

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

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

Compra béns 
immobles (Illa de 
Saurí) 

0 € 0 € 0 € 17.200,00 € 

Passeig de l’Ebre 
condicionament de la 
façana fluvial 

0 € 174.354,36 € 0 € 193.726,36 € 

Estabilització 
talussos castell 

0 € 229.126,56 € 0 € 276.156,56 € 

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

- Pel que fa a les obres del Condicionament de la façana fluvial del Passeig de l’Ebre cal dir que 
aquestes obres es van adjudicar per la Junta de Govern Local en sessió de data 7 d’abril de 
2015 i es van iniciar en data 4 de maig de 2015, segons l’acta de comprovació del replanteig i 
d’inici d’obres, per la qual cosa no hi ha cap obligació reconeguda en aquesta aplicació 
pressupostària. 
 

- Pel que respecta a l’obra d’estabilització dels talussos del penya-segat del castell, encarregada 
la seva gestió a l’Institut Català del Sòl, va iniciar-se el dia 20 de gener de 2015, essent la data 
legal prevista d’acabament el 22 de juny de 2015. A banda, és important destacar que donat el 
retard en la licitació de l’obra, es va consignar en l’exercici 2014 la part de la subvenció, que tal 
com indica la resolució d’atorgament, s’atorga en el moment que es licita l’obra (289.718,87 €) i 
es va consignar a l’exercici 2014 una despesa per import de 113.175,09 euros, import que es va 
acordar a l’encàrrec de gestió amb l’Institut Català del Sòl, corresponent a un 20% a compte de 
la totalitat de les obres de la primera fase.  
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4.3. Morositat 
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el 
primer trimestre natural de l’exercici 2015, sense haver sobrepassat el termini legal de 30 dies des de la 
seva data d’expedició, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  128 239.302,35 € 
Escola de Música 12 1.890,70 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 21 3.027,94 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

20 13.537,14 € 

 
 
En segon lloc, pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el primer 
trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  342 314.700,87 € 
Escola de Música 1 19,99 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 3 462,46 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

0 0 

 
 
En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del primer trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  9 433.557,19 € 
Escola de Música 4 80,85 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 1 173,03 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

4 649,01 € 

 
En últim lloc, en relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del primer trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  14 1.842,59 € 
Escola de Música 0 0 
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Móra d’Ebre Bus, SL 5 1.477,08 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

5 1.120,66 € 

 
Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té atribuïda 
l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així: 
 

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

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de 
la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat de l’exercici 2015 no hi ha factures o documents justificatius 
que hagin excedit el termini de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures de l’entitat local 
sense que s’hagi produït el reconeixement de l’obligació. 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el primer trimestre de 2015, el càlcul de la capacitat de finançament és de -66.815,79€. Si 
es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de l’aprovació de 
pressupost, es comprova que el pressupost no és estable. 
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 6.010.318,86 €, que inclou el deute viu a llarg i a curt 
termini. 
 
 
4.5. Societats mercantils 
 
En quant a la morositat, destacar que tant la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL com la societat Móra 
d’Ebre Bus, SL compleixen amb el termini legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor. 
 
Al finalitzar el primer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 167.220,70 euros i la 
Societat Esportiva Mora d’Ebre, SL no té deute viu. 
  
Cal destacar, que aquestes dos societats no s’abasteixen amb ingressos de mercat. La Societat Esportiva 
Móra d’Ebre, SL rep recursos tant de la prestació de serveis (la meitat a l’Ajuntament) com de 
subvencions i donat que aquest últims ingressos no es poden considerar ventes amb la comptabilitat 
nacional no es cobreix al menys el 50% dels costos de producció. I la societat Mora d’Ebre Bus, SL obté 
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majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat normal facturats 
principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden considerar ventes en comptabilitat 
nacional i sense els quals no es cobreixen, al menys, el 50% dels costos de producció. 
 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament no compleix en termes acumulats al primer trimestre amb el objectiu d’estabilitat. 
  
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament està pendent 
d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats 
locals. 
 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en aquest 
trimestre.  
 
Es compleix en part amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor, tot i existir 
les següents obligacions reconegudes pendents de pagament que ha excedit el termini legal de 30 dies al 
primer trimestre de 2015: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  9 433.557,19 € 
Escola de Música 4 80,85 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 1 173,03 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

4 649,01 € 

  
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del primer trimestre de 2015, a banda 
de la informació amunt indicada, s’han emplenat una sèrie de formularis relatius al resum de l’estat 
d’execució del pressupost, el deute viu i previsió de venciment del deute, el perfil de venciment del deute 
en els pròxims 10 anys, fluxos interns, operacions atípiques, moviments del compte 413, interessos i 
rendiments meritats, etc, tots els quals s’adjunten al present informe. 
 
Móra d’Ebre, 6 de maig de 2015” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2015, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, 
de 7 de novembre per la que es modifica  l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
                                                             ----------------  
 
8.- Donar compte informe seguiment execució pressupost 2T 2015 
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A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP 2082/2014 de 7 de novembre , per la que es modifica 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, que diu el següent: 

«Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información  

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

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

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

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

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del 
límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración del cumplimiento de la regla de 
gasto al cierre del ejercicio. 

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de los 
ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los 
derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a 
las previsiones. 
 
Los estados de ejecución, para el mismo período, de los ingresos y gastos, para las entidades 
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales. 

6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, en la que se incluirá, al menos, de acuerdo con la metodología 
establecida para el cálculo el periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas, el detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago 
mensual y acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de pago de 
cada entidad y del conjunto de la Corporación Local. 

7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que 
contendrá al menos información relativa a: 
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a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por 
rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período medio de pago a 
proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería. 

b) Previsión mensual de ingresos. 

c) Saldo de deuda viva. 

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

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

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 
ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de las obligaciones 
pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a proveedores. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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 

44

 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, 
de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que va ser remès en data 
30 de juliol de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde - President de la corporació 
 
1.2. Caràcter: Preceptiu 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral – 2T 2015 
 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. 
 
  
3. FONAMENTS DE DRET 

 
 l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM) i les seves modificacions. 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera 

(LOEPSF). 
• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de 

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

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

- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,  
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- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 
pagar,  

- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu finançament,  

- a l’actualització del pla de tresoreria,  
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del 

pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,  
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, 

de la regla de la despesa i del límit del deute  
- a informació relativa a la plantilla de personal. 

  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
a) A data 30/06/2015, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 74 persones els quals 
es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 71 
Policia local 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

1 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2015 és de 883.983,42 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 
b) A data 30/06/2015, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té una plantilla 
de personal de 17 persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

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

17 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2015 és de 87.187,60 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.  
 
c) A data 30/06/2015, la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL, té una plantilla de personal de 3 persones 
els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 3 
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L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2015 és de 22.496,00 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
  
d) A data 30/06/2015, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 6 persones els quals es troben 
dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 6 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2015 és de 49.649,71 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
 
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al segon 
trimestre de 2015 és del 35,19%. El grau d’execució del pressupost de despeses al segon trimestre de 
2015  és del 50,67%. 
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre 
d’ingressos, en termes acumulats, al segon trimestre de 2015 és del 53,33%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al segon trimestre de 2015 és del 42,16%. 
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de cobrament en 
termes totals és de 8.196,52 € i el pendent de pagament, de 765.527,37 €. Per exercici tancats, la 
recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 807.135,97 €. Anàlogament, els 
pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període ascendeix a 881.533,68 €. 
 
En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament 
en termes totals és de 9.935,89 € i el pendent de pagament de 0,00€. Per exercicis tancats, la recaptació 
acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 0,00€. Anàlogament, els pagaments totals durant 
el mateix període ascendeix a 0,00 €. 
 
L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el segon 
trimestre de l’exercici 2015. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del 
segon trimestre del 2015 és de 1.148.237,75 €.  
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi 
del segon trimestre del 2015 és de 23.032,35 €. 
  
 
4.2.3. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs els següents 
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projectes d’inversió dels quals s’han reconegut fins a la data de finalització del segon trimestre de 2015 
els següents drets i obligacions: 
 
 
Projecte de 
despesa 

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

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

Compra béns 
immobles (Illa de 
Saurí) 

0 € 0 € 0 € 17.200,00 € 

Passeig de l’Ebre 
condicionament de la 
façana fluvial 

0 € 174.354,36 € 55.525,98 € 138.200,38 € 

Estabilització 
talussos castell 

0 € 229.126,56 € 313.963,65 € -37.807,09 € 

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

- Pel que fa a les obres del Condicionament de la façana fluvial del Passeig de l’Ebre cal dir que 
aquestes obres es van adjudicar per la Junta de Govern Local en sessió de data 7 d’abril de 
2015 i es van iniciar en data 4 de maig de 2015, segons l’acta de comprovació del replanteig i 
d’inici d’obres, essent el termini d’execució previst de quatre mesos, tot i que segons resolució 
d’11 de juny de 2015 del director general de desenvolupament rural el termini màxim per a 
executar i justificar les obres és el 28 d’agost de 2015.  
 
 

- Pel que respecta a l’obra d’estabilització dels talussos del penya-segat del castell, encarregada 
la seva gestió a l’Institut Català del Sòl, va iniciar-se el dia 20 de gener de 2015, essent la data 
real d’acabament el 22 de juny de 2015. A banda, és important destacar que donat el retard en la 
licitació de l’obra, es va consignar en l’exercici 2014 la part de la subvenció, que tal com indica la 
resolució d’atorgament, s’atorga en el moment que es licita l’obra (289.718,87 €) i es va 
consignar a l’exercici 2014 una despesa per import de 113.175,09 euros, import que es va 
acordar a l’encàrrec de gestió amb l’Institut Català del Sòl, corresponent a un 20% a compte de 
la totalitat de les obres de la primera fase.  

-  
4.3. Morositat 
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el 
segon trimestre natural de l’exercici 2015, sense haver sobrepassat el termini legal de 30 dies des de la 
seva data d’expedició, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  158 326.967,95 € 
Escola de Música 23 4.747,43 € 
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Móra d’Ebre Bus, SL 23 5.383,48 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

21 12.234,25 € 

 
 
En segon lloc, pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el segon 
trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  136 557.032,54 € 
Escola de Música 1 48,87 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

0 0,00 € 

 
 
En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  143 374.370,85 € 
Escola de Música 1 7,22 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 1 1.368,68 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

9 5.383,04 € 

 
Per últim, en relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  294 480.308,32 € 
Escola de Música 9 1.270,29 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 5 1.791,36 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

7 3.593,81 € 

 
Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té atribuïda 
l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així: 
 

“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
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1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de 
la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat de l’exercici 2015 no hi ha factures o documents justificatius 
que hagin excedit el termini de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures de l’entitat local 
sense que s’hagi produït el reconeixement de l’obligació. 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el segon trimestre de 2015, el càlcul de la capacitat de finançament és de -780.050,19€. Si 
es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de l’aprovació de 
pressupost, es comprova que el pressupost no és estable. 
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 5.912.175,85 €, que inclou el deute viu a llarg i a curt 
termini de l’Ajuntament. 
 
4.5. Societats mercantils 
 
En quant a la morositat, destacar que tant la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL com la societat Móra 
d’Ebre Bus, SL compleixen amb el termini legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor. 
 
Al finalitzar el segon trimestre, la Societat Móra d’Ebre Bus SL té un deute viu de 164.146,14 euros i la 
Societat Esportiva Mora d’Ebre, SL no té deute viu. 
  
Cal destacar, que aquestes dos societats no s’abasteixen amb ingressos de mercat. La Societat Esportiva 
Móra d’Ebre, SL rep recursos tant de la prestació de serveis (la meitat a l’Ajuntament) com de 
subvencions i donat que aquest últims ingressos no es poden considerar ventes amb la comptabilitat 
nacional no es cobreix al menys el 50% dels costos de producció. I la societat Móra d’Ebre Bus, SL obté 
majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat normal facturats 
principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden considerar ventes en comptabilitat 
nacional i sense els quals no es cobreixen, al menys, el 50% dels costos de producció. 
 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament no compleix en termes acumulats al segon trimestre amb el objectiu d’estabilitat. 
  
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament està pendent 
d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats 
locals. 
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S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en aquest 
trimestre.  
 
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor, a l’existir les 
següents obligacions reconegudes pendents de pagament que ha excedit el termini legal de 30 dies al 
segon trimestre de 2015: 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  143 374.370,85 € 
Escola de Música 1 7,22 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 1 1.368,68 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

9 5.383,04 € 

 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del segon trimestre de 2015, a banda 
de la informació amunt indicada, s’han emplenat una sèrie de formularis relatius al resum de l’estat 
d’execució del pressupost, el deute viu i previsió de venciment del deute, el perfil de venciment del deute 
en els pròxims 10 anys, fluxos interns, operacions atípiques, moviments del compte 413, interessos i 
rendiments meritats, etc, tots els quals s’adjunten al present informe. 
 
Móra d’Ebre, 30 de juliol de 2015” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, 
de 7 de novembre per la que es modifica  l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
                                                             ----------------  
 
9.- Donar compte Decret d'aprovació línies fonamentals pressupost 2016 

A la vista del que disposa l’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus 
pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea. Tot i això, aquest 
termini ha estat modificat a l’Odre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de manera que el termini màxim per a 
trametre les línies fonamentals del pressupost serà el 15 de setembre de cada any.   

 
Primer.- Es dóna compte del Decret d’Alcaldia, núm. 20150085 de data 10 de setembre de 2015,  pel 
qual es determinen les línies fonamentals del pressupost 2016, que va ser remès en data 10 de setembre 
de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu literalment: 
 



 
 

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 

51

“DECRET D’ALCADIA núm. 20150085 

 
Determinar les línies fonamentals del pressupost 2016 

 

1. ANTECEDENTS 

1. El 31 de març de 2015 l’Alcalde va aprovar per Decret d’Alcaldia el pla pressupostari a mig termini per 
al període 2016-2018, el qual va ser ratificat pel Ple de la Corporació en sessió de 4 de maig de 2015. 

2. En base al pla econòmic financer 2015-2016, l’Alcalde  va sol·licitar informe a la Intervenció Municipal 
de la informació necessària per a determinar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016. 

3. En data 9 de setembre de 2015, la Interventora va emetre informe sobre les línies fonamentals del 
pressupost proposades per l’Alcaldia. 

 

2. FONAMENTS JURÍDICS 

1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus 
pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea.  Tot i això, 
aquest termini ha estat modificat a l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d' octubre, de manera que el termini 
màxim per a trametre les línies fonamentals del pressupost serà el 15 de setembre de cada any.  

 
2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel 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, les corporacions locals tenen l'obligació de remetre la següent 
informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans del 15 de setembre de cada any:  
 

“a) Definición de las principales políticas que inspiran el presupuesto con indicación de las medidas de 
ingresos y gastos en las que se basan.  

b) Saldos presupuestarios y explicación de su adecuación al objetivo de estabilidad fijado. Toda la 
información complementaria que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 
presupuesto con la capacidad y necesidad de financiación calculada conforme a normas del sistema 
europeo de cuentas.  

c) Información sobre los ingresos previstos en el proyecto de presupuestos, tanto en lo relativo a los 
recursos del sistema de financiación sujetos a entregas a cuenta y posterior liquidación como al resto de 
ingresos en sus principales rúbricas.  
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d) Información sobre las dotaciones de gastos contenidas en el proyecto de presupuesto y sus 
evoluciones respecto al ejercicio precedente.  

e) Modificaciones significativas en los criterios de presupuestación que permitan una comparativa 
homogénea con el ejercicio precedente.  

f) Información sobre las diferencias existentes en los objetivos y previsiones, así como en las medidas o 
resto de variables consideradas para la elaboración de las líneas fundamentales de los Presupuestos del 
ejercicio siguiente, en relación a las utilizadas para la elaboración del plan presupuestario a medio plazo 
establecido en el artículo 6. En el caso de producirse tales diferencias, debe procederse a la remisión de 
la información actualizada relativa a dicho plan presupuestario.  

g) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.  

h) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de 
deuda.” 

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera de 
les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 

En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local,  

RESOLC 

1. Determinar les Línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:  



 
 

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 

53

PREVISIÓ
INGRESSOS 2016
Capítol 1 2.175.750,78
Capítol 2 63.750,00
Capítol 3 1.251.403,19
Capítol 4 1.772.181,41
Capítol 5 29.503,50
Ingressos corrents 5.292.588,88
Capítol 6 0,00
Capítol 7 0,00
Ingressos de capital 0,00
Capítol 8 0,00
Capítol 9 0,00
Ingressos financers 0,00
INGRESSOS TOTALS 5.292.588,88

DESPESES 2016
Capítol 1 2.338.676,11
Capítol 2 1.840.278,23
Capítol 3 181.834,88
Capítol 4 240.187,60
Capítol 5 27.560,00
Despeses corrents 4.628.536,82
Capítol 6 134.000,00
Capítol 7 0,00
Despeses de capital 134.000,00
Capítol 8 0,00
Capítol 9 530.052,06
Despeses financeres 530.052,06
DESPESES TOTALS 5.292.588,88  
 

2. Les línies fonamental del pressupost de l’exercici 2016: 
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2016
530.052,06
-141.393,79
388.658,27

2016
5.368.936,42
4.321.304,96
1.047.631,46

2016
5.545.967,57
5.292.588,88

1,05
2016

664.052,00
530.052,00
134.000,00

134.000,00
2016
0,00

ESTALVI CORRENT
Estalvi corrent 
Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini 
Estalvi corrent després d’amortitzacions
Amortitzacions extraordinàries
EC ajustat
EQUILIBRI 
Equilibri pressupostari

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA
Despesa màxima 
Despesa pressupost
Marge de compliment
OBJECTIU DEL DEUTE
TOTAL DEUTE VIU
Ingressos corrents ajustats
RATI DEUTE VIU 2015

OBJECTIU ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:
Superàvit no financer
Ajustos
Capacitat de finançament

 

 

 Contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària, disposen d’una capacitat de 
finançament de 388.658,27€ 

 
 En quant a la regla de la despesa es determina en el marge positiu següent: 1.047.631,46€ 

 
 Es contempla el compliment de l’equilibri pressupostari. 

 
 Es contempla l’anivellament pressupostari, donat que el EC ajustat és de 134.000,00€. 

 
 Es contempla el compliment de l’objectiu del deute, donat que aquest indicador és del 105% 

(<110%)  
 
 

2. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici 2015 són les 
següents:  
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PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ
INGRESSOS 2015 2015-2016 2016
Capítol 1 2.133.089,00 2,00% 2.175.750,78
Capítol 2 62.500,00 2,00% 63.750,00
Capítol 3 1.298.865,87 -3,65% 1.251.403,19
Capítol 4 1.756.112,93 0,92% 1.772.181,41
Capítol 5 28.925,00 29503,50% 29.503,50
Ingressos corrents 5.279.492,80 0,25% 5.292.588,88
Capítol 6 145.000,00 -100,00% 0,00
Capítol 7 784.692,12 -100,00% 0,00
Ingressos de capital 929.692,12 -100,00% 0,00
Capítol 8 761.071,56 -100,00% 0,00
Capítol 9 0,00 0,00
Ingressos financers 761.071,56 -100,00% 0,00
INGRESSOS TOTALS 6.970.256,48 -24,07% 5.292.588,88

DESPESES 2015 2015-2016 2016
Capítol 1 2.315.520,90 0,01 2.338.676,11
Capítol 2 2.125.860,56 -0,13 1.840.278,23
Capítol 3 188.062,52 -0,03 181.834,88
Capítol 4 265.141,00 -0,09 240.187,60
Capítol 5 26.711,98 0,03 27.560,00
Despeses corrents 4.921.296,96 -0,06 4.628.536,82
Capítol 6 1.599.839,61 -0,92 134.000,00
Capítol 7 100,00 -1,00 0,00
Despeses de capital 1.599.939,61 -0,92 134.000,00
Capítol 8 0,00 0,00
Capítol 9 449.019,91 0,18 530.052,06
Despeses financeres 449.019,91 0,18 530.052,06
DESPESES TOTALS 6.970.256,48 -0,24 5.292.588,88

Ajustos SEC -136.850,11 -141.393,79
Capacitat/Necessitat de finançament-448.901,76 338.658,27
Deute viu a 31/12 5.890.611,68 -0,06 5.545.967,57
A curt termini 321.806,65 0,00 321.806,65
Allarg termini 5.568.805,03 -0,06 5.224.160,92
Ràtio de deute viu /Ingressos corrents1,12 -0,06 1,05

 

3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 

4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació 
previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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Móra d’Ebre, 10 de setembre de 2015” 
 
 
Segon.- Assabentar-se del Decret d’Alcaldia, núm. 20150085 de data 10 de setembre de 2015,  pel qual 
es determinen les línies fonamentals del pressupost 2016. 
 
                                                             ----------------  
 
10.- Aprovació liquidació practicada pels danys soferts despreniment camí 
Subarrech 
 
La Sra. Emilia Escribà Costa, va interposar recurs contenciós administratiu contra la desestimació del 
recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 27/06/2013 de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre pel qual s’aprovava la liquidació de despeses de les actuacions dutes a terme en benefici de 
la seva propietat situada al camí de Subarrec, per import de 17.576,44 €. 
 
Aquest recurs es va tramitar al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona amb número de 
procediment abreujat 440/2013. 
 
La liquidació consta pendent de pagament, per import principal de 17.576,44 euros, suspesa ja en via 
administrativa, d’acord amb el que disposa l’article 233.8 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15/10/2013. 
 
En data 11 de maig de 2015 el Jutjat esmentat ha dictat sentència desestimatòria del recurs contenciós 
administratiu interposat per la Sra. Emilia Escribà Costa, la part dispositiva del qual determina el següent: 

 
“Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo. Se 
imponen las costa al actor, con el límite de 300 euros, IVA incluido. 
 
Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno (art. 81 de la Ley de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa). 

 
Aquesta Sentència es ferma a tots els efectes, tal com s’indica en el testimoni que consta en poder de la 
Corporació, notificat en data 28 de maig de 2015 per part del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 
Tarragona. 
 
Per tot l’exposat, es PROPOSA L’ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD: 
 
Primer.- Executar la Sentència núm. 115/2015, dictada en data 11 de maig de 2015 dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona en el recurs abreujat núm. 440/2013, que desestima el 
recurs interposat per la Sra. Emilia Escribà Costa contra la desestimació del recurs de reposició contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 27/06/2013 de l’Ajuntament de Móra d’Ebre pel qual 
s’aprovava la liquidació de despeses de les actuacions dutes a terme en benefici de la seva propietat 
situada al camí de Subarrec, per import de 17.576,44 €. 
 
Segon.- Continuar l’acció de cobrament de la liquidació esmentada, per import de 17.576,44 euros, atès 
que el Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 1 de Tarragona ha desestimat la demanda interposada 
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contra la procedència del seu cobrament. Atès que la Sra. Emilia Escribà Costa va dipositar una fiança en 
metal.lic per import de 1.000,00 €, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, per 
tal de garantir la suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu, i aquest Jutjat ha determinat que 
aquest import sigui lliurat a l’Ajuntament de Móra d’Ebre, cal indicar que l’import pendent de pagament 
per part de la Sra. Escribà és de 16.576,44 € 
 
Tercer.- Concedir termini de pagament voluntari de l’import principal del deute, a la Sra. Emilia Escribà 
Costa, d’acord amb els terminis que fixa l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributaria. Aquest termini es comptarà a partir de la notificació d’aquesta resolució.  
 
Si aquesta es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el termini de pagament serà el comprès entre la data 
de recepció d’aquesta notificació fins el dia 20 d’aquest mes o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil 
posterior i, si la notificació de la present resolució es realitza entre els dies 16 i últim dels mes, el termini 
de pagament serà el comprès entre el dia de recepció de la notificació fins al 5 del mes següent o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil posterior. 
 
Pel cas que no s’efectuï el pagament de l’import principal, BASE-Gestió d’Ingressos, d’acord amb la 
delegació conferida, actuarà contra el patrimoni del deutor d’acord amb allò que determina la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i el Reglament General de Recaptació, aprovat per Real 
Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució al Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 1 de Tarragona i a la Sra. 
Emilia Escribà Costa, als efectes escaients. 
 
La sra. Cinta Agné explica l’abstenció d’ERC causada pel seu desacord amb el dictamen judicial 
i basant-se amb el seu informe tècnic. 
 
El sr. Joan Piñol argumenta que la seva decisió està basada en el compliment de la legislació i la 
decisió del tribunal. També recorda les actuacions necessàries i urgents de la corporació per 
establir la normalitat, i que els antecessors d’ERC i altres antecessors de la oposició van 
reclamar al equip de govern actual que es busquessin responsabilitats adequades i que no fos 
l’Ajuntament qui ho pagués. Informació la qual es pot comprovar a Actes anteriors, i invita al grup 
municipal d’ERC a revisar-les si així ho desitja.  
 
Aprovat  per MAJORIA  de deu vots a favor dels representants dels grups municipals de CIU, PP i PSC i 
tres abstencions dels representants del grup municipal d’ERC, dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
11.- Sol·licitud GECOHSA, bonificació ICIO 
 
En data 10 de juny de 2015 va tenir entrada al Registre general d’aquest Ajuntament,  amb el núm. 
2164/15, la sol·licitud de l’empresa Gestió Comarcal Hospitalària (GECOHSA) de llicència municipal 
d’obres per la reforma del paviment d’entrada de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. El Decret d’Alcaldia 
número 20150040, de data 17 de juny de 2015, va atorgar llicència urbanística núm. 110/15, ascendint la 
liquidació de la quota de l’ICIO  a l’import de 97,89 €. 
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En data 10 de juny de 2015 va tenir entrada al Registre general d’aquest Ajuntament,  amb el núm. 
2165/15, la sol·licitud de l’empresa Gestió Comarcal Hospitalària (GECOHSA) de llicència municipal 
d’obres per l’adequació de instal·lacions interiors de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre per a noves 
dependencies del SEM terrestre. El Decret d’Alcaldia número 20150040, de data 17 de juny de 2015, va 
atorgar llicència urbanística núm. 111/15, ascendint la liquidació de la quota de l’ICIO  a l’import de 
1.032,98 €. 
 
Atès que en les sol·licituds de llicencies municipals d’obres esmentades, l’empresa Gestió Comarcal 
Hospitalària, S.A. sol·licita la bonificació del 95 % de l’ICIO al·legant que concorren circumstancies socials 
d’interès públic.  
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres es preveu la bonificació d’aquest impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança 
fiscal.  
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es podran bonificar fins un 
95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial 
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment 
de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu pel vot favorable 
de la majoria simple dels seus membres. 
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Sanitat, declarant que les obres realitzades a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre són d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials. 
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent: 
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades per l’empresa Gestió Comarcal Hospitalària (GECOHSA), a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, expedients 110/15 i 111/15, com a d’interès municipal per 
circumstàncies socials, pels raonaments de la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Sanitat de data 30 
de setembre de 2015, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de les quotes de l'ICIO  de la llicència d'obres núm. 
110/15, per import de 97,89 € i de la llicència d'obres núm. 111/15, per import de 1.032,98 €, promogudes 
per l’empresa Gestió Comarcal Hospitalària (GECOHSA). 
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i comunicar-lo a l’empresa 
Gestió Comarcal Hospitalària (GECOHSA). 
 
Aprovat  per UNANIMITAT  dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
12.- Sol·licitud Germanes Carmelites, exempció ICIO 
 
En data 28 d’abril de 2015 va tenir entrada al  Registre general d’aquest Ajuntament, amb el núm. 
1541/15, la sol·licitud de la llicència municipal d’obres per part de les Germanes Carmelites Tereses de 
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Sant Josep, per la adequació del col·legi Santa Teresa per al compliment de la normativa d’incendis i la 
llicencia ambiental. La Junta de Govern Local celebrada el dia 20 de maig de 2015 les hi va atorgar 
llicència urbanística núm. 84/15. 
 
Vist que les obres de referència, promogudes per les Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep, 
estarien exemptes de l’ICIO atès que es tracta d’una entitat religiosa a l’empar de l’acord entre l’Estat 
Espanyol i la Santa Sede envers assumptes econòmics, del 3 de gener de 1979. 
 
Atesa l’Ordre de 5 de juny de 2001 del Ministeri d’Hisenda,  per la que s s’aclareix la inclusió de l’ICIO en 
la lletra B) del apartat 1 de l’acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Sede envers assumptes econòmics, 
del 3 de gener de 1979 i en la que es disposa que la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, les Diòcesis, 
les Parròquies i altres circumscripcions territorials, les Ordres y Congregacions Religioses, gaudeixen de 
exempció total i permanent en el ICIO.  
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent: 
 
PRIMER: Declarar l’exempció de l’import de la quota de l'ICIO de la llicencia d’obres núm. 84/15, 
promoguda per les Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep, atès l’acord entre l’Estat Espanyol i la 
Santa Sede envers assumptes econòmics, del 3 de gener de 1979. 
 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i comunicar-lo a les Germanes 
Carmelites Tereses de Sant Josep. 
 
Aprovat  per UNANIMITAT  dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
13.- Sol·licitud Dep. de Benestar i Famíla, bonificació ICIO 
 
En data 16 d’abril de 2015 va tenir entrada al Registre general d’aquest Ajuntament,  amb el núm. 
1365/15, la sol·licitud de la llicència municipal d’obres per part del Departament de Benestar Social i 
Família, per l’arranjament de les façanes de la Residencia Natzaret. La Junta de Govern Local celebrada 
el dia 20 de maig de 2015 va atorgar llicència urbanística núm. 63/15, ascendint la liquidació de la quota 
de l’ICIO  a l’import de 3.060,85 €. 
 
Atès que en l’escrit de sol·licitud de llicencia municipal d’obres, el Departament de Benestar Social i 
Família, sol·licita la bonificació de l’ICIO al·legant que concorren circumstancies socials d’interès públic. 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres es preveu la bonificació d’aquest impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança 
fiscal.  
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es podran bonificar fins un 
95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial 
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment 
de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
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correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu pel vot favorable 
de la majoria simple dels seus membres. 
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria d’Acció Social, declarant que les obres realitzades a la 
Residencia Natzaret són d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials. 
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent: 
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, a la Residencia Natzaret, expedient 63/15, com a d’interès municipal per circumstàncies 
socials, pels raonaments de la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Benestar Social i Familia de data 
30 de setembre de 2015, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de la quota de l'ICIO  de la llicència d'obres núm. 
63/15, per import de 3.060,85 €, promoguda pel Departament de Benestar Social i Família. 
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i comunicar-lo al Departament 
de Benestar Social i Família. 
 
Aprovat  per UNANIMITAT  dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
14.- Aprovació compte general exercici 2014 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20150073, de 11 d’agost de 2015 es va incoar l’expedient 
per a l’aprovació del Compte general de l’exercici 2014. 
 
El Sr. President de la Corporació presenta els comptes corresponents a l’exercici 2014.  
 
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i 
pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Tots els assistents han tingut a la seva disposició, per poder examinar, els comptes anuals, els justificants 
i l’informe d’Intervenció tal com es va comunicar als membres de la Comissió en escrit de data 24 d’agost 
de 2015. 
 
El compte general de l’exercici de 2014,  que correspon a la Corporació integrada per l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre, l’Escola Municipal de Música i Dansa, Móra d’Ebre Bus SL i Societat Esportiva Móra d’Ebre 
SL ha estat elaborat d’acord amb el conjunt normatiu següent: 
 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

 Ordre EHA/4042, de 23 de novembre de 2004, pel qual s’aprova el model simplificat 
de la comptabilitat local i l’Ordre EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, pel qual 
s’aprova el model normal de la comptabilitat local.  
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 Ordre EHA3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura 
pressupostària de les entitats locals.  

 
Cal tenir en compte l’informe de la secretària-interventora acctal. relatiu al compte general de la 
Corporació corresponent a l’exercici de 2014 de data 19 d’agost de 2015, que tot seguit es transcriu: 
 

““INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 
2014 

 

1. IDENTIFICACIÓ 

  1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Comissió Especial de Comptes 

  1.2. Caràcter: preceptiu 

  1.3. Títol:  informe patrimonial econòmic i financer del compte general de l’exercici 2014 

  1.4. Referència: Intervenció - tresoreria 

 

Com sigui que s’ha de procedir a  la tramitació de l’expedient d’aprovació del Compte general 
de l’exercici 2014 i es cal  que s’elabori l’informe preceptiu per part de la Intervenció, per tot 
això, emeto el següent informe: 

 

2. ANTECEDENTS 

  2.1 Contingut dels comptes  

  El compte general de l’exercici 2014, compren  el de l’Ajuntament com els dels seus 
organismes autònoms i els de les societats mercantils de capital integrament pública i de 
propietat d’aquesta  entitat local,  d’acord amb el que estableix l’article 209 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, conté la següent documentació: 

  2.1.1. Documentació bàsica: estats i comptes anuals 

  - Balanç de situació 

  - Compte de resultat econòmic patrimonial. 
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  - Estat de liquidació del pressupost. 

  - Memòria. 

 2.1.2. Documentació complementària: justificants dels estats i comptes anuals i annexos 

- Acta d’arqueig al final de l’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels seus 
organismes autònoms. 

- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos a favor 
de l’entitat local, de l’organisme autònom i de les societats mercantils municipals, a fi d’exercici 
i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre saldos 
comptables i els bancaris  s’aportarà l’ oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o 
òrgan municipal que tingui la funció de comptabilitat. 

 

2.2. Anàlisi patrimonial, financer, econòmic i pressupostari   

2.2.1. Ajuntament 

  2.2.1.1. Anàlisi patrimonial. De les dades liquidades es desprèn: 

BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU: PASSIU:

A) IMMOBILITZAT (ACTIUS FIXOS) 9.816.364,44 A) Fons Propis 5.000.977,04
I. Inversions gestionades a l'ús general 2.250.524,04 I. Patrimoni -2.234.596,52

II. Immobilitzat immaterial 71.331,18
III. Resultats d'exercicis 
anteriors 6.067.341,56

III. Immobilitzat material 7.064.509,22 IV. Resultat de l'exercici 1.168.232,00
IV.Inversions Financeres 
Permanents/Inv.gestionades 44.000,00 C) Creditors a llarg termini 5.510.424,40
V. Patrimoni Públic del Sòl 386.000,00 D) Creditors  a curt termini 2.078.254,36
C)ACTIU CIRCULANT 2.773.291,36
II. Deutors 2.620.620,44 CAPITALS PERMANENTS 10.511.401,44
III. Inversions financeres temporals 3.093,18 FONS DE MANIOBRA 695.037,00
IV.Tresoreria 149.577,74 NET PATRIMONIAL 5.000.977,04
V. Ajustos per periodificació Pes específic préstecs ll/t 43,77%

Actiu fix fiançat per 
préstecs 56,14%

TOTAL ACTIU 12.589.655,80 TOTAL PASSIU 12.589.655,80  

   a/ El balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat, 
és a dir, segons el grau de facilitat per transformar-se en existències de caixa , i dels passius 
segons el grau d’exigibilitat. En tancar l’exercici dóna un actiu de 12.589.655,80 € i un passiu 
de 12.589.655,80 €. 
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Els actius fixos (l’immobilitzat) de 9.816.364,44 €  estan finançats totalment amb els capitals 
permanents que són de 10.511.401,44 €, entenent per capital permanent els fons propis 
(5.000.977,04) i els crèdits a llarg termini (5.510.424,40). És a dir, que els fons propis i els 
crèdits a llarg termini  financen la totalitat de l’ immobilitzat i queden 695.037,00 euros que junt 
amb el passiu circulant (creditors a curt termini) que és de 2.078.254,36 financen la totalitat de 
l’ actiu circulant (deutors, inversions financeres temporals i la Tresoreria (bancs i caixes).  

En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant, entès com el conjunt de recursos 
financers permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les operacions de 
naturalesa corrent, i determinat per la diferència entre l’actiu circulant (deutors, inversions 
financeres temporals i la Tresoreria (bancs i caixa)) que és de 2.773.291,36 € i el passiu 
circulant   que són 2.078.254,36 euros (creditors a curt termini), és de 695.037,00 € amb 
signe positiu; és a dir, s’ha produït un fons de maniobra positiu i per tant un equilibri 
patrimonial.  

Cal tenir present, no obstant, que el concepte de fons de maniobra o capital circulant, aplicat a 
l’empresa privada, presenta matisos diferents en les administracions públiques com a 
conseqüència, majoritàriament, de la seva vinculació al règim pressupostari i particularitats de 
tipus comptable i legal. Per tant, caldrà lligar-ne l’anàlisi amb l’estudi del romanent de 
tresoreria.  

b/ El patrimoni entregat a l’ús general  ascendeix a 273.266,97 € (compte 103 del 
passiu). 

 c/ El net patrimonial (actiu – passiu exigible), és a dir, l’ immobilitzat més actiu 
circulant (9.816.364,44 + 2.773.291,36), menys creditors a llarg termini menys creditors a curt 
termini (5.510.424,40 + 2.078.254,36) és positiu en 5.000.977,04 €. 

 d/ Els capitals permanents integrats pel patrimoni són de -2.234.596,52 €, els resultats 
d’exercicis anteriors són de 6.067.341,56 €, el resultat de l’exercici és de 1.168.232,00 € i el 
deute a llarg termini és de 5.510.424,40 €. 

 e/ Els préstecs a llarg termini de 5.510.424,40 € representen el 43,77 % del passiu 
(12.589.655,80 €) i financen el 56,14 % de l’actiu fix (9.816.364,44€). 

 

2.2.1.2. Anàlisi financera de les dades aprovades. 

a/  A curt termini: 

El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici dóna un signe positiu de 
912.334,63 €. 

Tot i que a la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local de 2004, el romanent de 
tresoreria es considera una magnitud de caràcter pressupostari, si dóna un valor positiu es 
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considera que existeix equilibri financer a curt termini i en cas contrari, si el romanent de 
tresoreria fos negatiu, caldrà , segons l’article 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de la hisendes locals, adoptar les 
mesures legals corresponents per tal d’absorbir l’esmentat dèficit.  

- La gestió de la tresoreria dóna el següent resultat: 

 

 

 

    

  

 

 

 

 Pagaments: 7.275.151,82 € 

Cobraments: 7.177.007,21 € 

Dèficit de tresoreria: -98.144,61 € 

 Existències inicials a tresoreria: 247.722,36 € 

Existències finals a tresoreria: 149.577,74 € 

 b/ A llarg termini: 

  - Anàlisi de la càrrega financera i la capacitat d’endeutament futur:  

La càrrega financera ((anualitat teòrica total (amortització més interessos dels préstecs a llarg 

termini durant el 2014), 717.467,30 € x 100 / ingressos corrents liquidats (4.025.901,71 €));  al 
final de  l’exercici 2014 ha estat de 17,82 %. 

En començar l’exercici, l’endeutament a llarg termini era de 6.637.779,74 €. 

+ Operacions corrents (diferència entre els DRN i les ORN Cap. 1 a 5) 411.471,55
+ Altres operacions no financeres (diferència entre els DRN i ORN Capítol 6 i 7) 74.337,11
Total operacions no financeres (Cap. 1 a 7) 485.808,66
+Actius financers (diferència entre els DRN i ORN Cap.8) 0,00
+Passius financers (diferència entre els DRN i ORN Cap.9) -527.206,81
Resultat pressupostari de l’exercici -41.398,15
Ajustaments:
+Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0,00
+Desviacions negatives de finançament 27.586,45
- Desviacions positives de finançament 208.206,75
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -222.018,45
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Així doncs, el deute viu (el pendent d'amortitzar) a llarg termini al final de l'exercici 2014 és de 
6.061.846,83 €  inferior a l’ inicial, donat que els capitals pendents dels crèdits s’han anat 
amortitzant amb total normalitat segons els contractes signats.  

El deute viu a curt termini en finalitzar l’exercici és de 321.807,65 €. 

Al final de l'exercici 2014, els ingressos corrents liquidats (4.025.901,71€), representen el 63,07 
% del deute viu total (pendent d’amortitzar a curt termini i llarg termini) que és de 6.383.654,48 
euros.  

 - Estalvi net:  

L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats (4.961.273,10 €) – cap. 1, 2 i 4 
d’obligacions reconegudes (4.378.747,34 € - 74.685,50€) – la suma total de les anualitat 
teòriques (564.363,00 €) dóna un resultat positiu de 92.847,76 €.  

2.2.1.3. Anàlisi econòmica  

El resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2014 és de 1.168.232,00 €. Aquest import 
coincideix amb el resultat de l’exercici del balanç de situació i determina l’estalvi (si es positiu) 
o desestalvi (si és negatiu= que s’ha produït al tancament de l’exercici.   

2.2.1.4.  Anàlisi de la gestió pressupostària  

El resultat pressupostari del 2014 és el següent:   

 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES
AJUSTOS

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

Operacions corrents 4.961.273,10 4.549.801,55 411.471,55
Altres operacions no financeres 730.668,67 656.331,56 74.337,11
Total operacions no financeres 5.691.941,77 5.206.133,11 485.808,66
Actius financers 0,00 0,00 0,00
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:
Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 0,00 0,00
Desviacions negatives de finançament 27.586,45 27.586,45
Desviacions positives de finançament 208.206,75 -208.206,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -222.018,45
 

De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2014, se’n desprèn : 
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- Ingressos: 

 

L’execució del pressupost d’ingressos en el seu conjunt s’ha situat dins de les previsions fetes 
en l’aprovació del pressupost, ja que aquest s’ha executat en un 87,41%. 

 

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 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 % 

 
 

     - Despeses: 

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
Recaptació neta: 4.025.901,71
Drets pendents de cobrament: 1.666.040,06
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L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2014 ha estat del 88,05 %.  

Les modificacions de crèdit de l’exercici 2014 són les següents:  

Crèdit extraordinari: .............................................63.500,00 € 

Suplement de crèdit: .........................................931.861,70 € 

Ampliació de crèdit: ......................................................0,00 € 

Crèdits generats per ingressos: ...................................0,00 € 

Incorporació de romanents de crèdit: ................228.190,00 € 

Transferències de crèdit negatives:..................-1.165.973,13 € 

Transferències de crèdit positives:..........................3.000,00€ 

Baixes per anul·lació: ...................................................0,00  € 

Total modificacions: ......................................... 60.578,57€ 

 

 

 2.2.2. Organismes autònoms: Patronat Escola Municipal de Música i Dansa 

 
2.2.2.1. Anàlisi patrimonial 
 

Pressupost inicial de despeses: 6.511.482,46
Modificacions de despeses: 60.578,57
Pressupost definitiu de despeses: 6.572.061,03
Obligacions reconegudes: 5.733.339,92
Despeses pagades: 4.807.223,98
Obligacions pendents de pagament: 926.115,94
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BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU: PASSIU:

A) IMMOBILITZAT (ACTIUS FIXOS) 73.158,91 A) Fons Propis 101.983,67
I. Inversions gestionades a l'ús general 0,00 I. Patrimoni 762,60

II. Immobilitzat immaterial 0,00
III. Resultats d'exercicis 
anteriors 118.650,78

III. Immobilitzat material 73.158,91 IV. Resultat de l'exercici -17.429,71
IV.Inversions Financeres 
Permanents/Inv.gestionades 0,00 C) Creditors a llarg termini 0,00
V. Patrimoni Públic del Sòl 0,00 D) Creditors  a curt termini 5.505,56
C)ACTIU CIRCULANT 34.330,32
II. Deutors 22.703,16 CAPITALS PERMANENTS 101.983,67
III. Inversions financeres temporals 0,00 FONS DE MANIOBRA 28.824,76
IV.Tresoreria 11.627,16 NET PATRIMONIAL 101.983,67
V. Ajustos per periodificació Pes específic préstecs ll/t 0,00%

Actiu fix fiançat per 
préstecs 0,00%

TOTAL ACTIU 107.489,23 TOTAL PASSIU 107.489,23  
 
a/ El balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat, i dels 
passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici dóna un actiu de 107.489,23 € i un 
passiu de 107.489,23 €.  
 
Hi ha equilibri patrimonial: els actius fixos (immobilitzat) de 73.158,91 € estan totalment 
finançats amb els capitals permanents de 101.983,67€ (entenent per capital permanent els fons 
propis), els quals a més financen el 83,96 % de l’actiu circulant (deutors i tresoreria) que són 
34.330,32€. El passiu circulant (creditors a curt termini) de 5.505,56 € finança la resta de l’actiu 
circulant. 
 
En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant és positiu, concretament de 28.824,76 
€, determinat per la diferència entre l’actiu circulant de 34.330,32 € i el passiu circulant de 
5.505,56€, o bé per la resta entre els capitals permanents i l’actiu fix. 
 
b/ El net patrimonial (fons propis) és positiu en 101.983,67 €. 
 
c/ No existeixen préstecs a llarg termini.  
 
 
2.2.2.2. Anàlisi financera 
 
a/  A curt termini: 
 
- El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de 28.824,76 €, i  es 
considera que existeix equilibri financer a curt termini. 
 

- La gestió de la tresoreria dóna el següent resultat:  
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Pagaments: ....................................251.164,15 € 
Cobraments: ...................................233.147,10 € 
Dèficit de tresoreria:.......................... 18.017,05 € 

 
Existències inicials a tresoreria:........29.644,21 € 
Existències finals a tresoreria:...........11.627,16 € 

 
 
Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2014, s’han atès amb normalitat els 
pagaments de l’ Escola Municipal de Música i Dansa. 
 
- Estalvi net:  
L’estalvi net (capítol 1 a 5 ingressos liquidats: 223.393,83€ - capítol 1,2 i 4 d’ obligacions 
reconegudes: 230.302,44 €) s’ha situat en -6.908,61€. 
 
 
2.2.2.3. Anàlisi econòmica 
 
El compte de resultats de l’exercici dóna un resultat negatiu de 17.429,71 €. Aquest import 
coincideix amb el resultat de l’exercici del balanç de situació. 
 
 
2.2.2.4.  Anàlisi de la gestió pressupostària 
 
- El resultat pressupostari és el següent: 
 

+ Operacions corrents (diferència entre els DRN i les ORN Cap. 1 a 5) -7.324,04
+ Altres operacions no financeres (diferència entre els DRN i ORN Capítol 6 i 7) -437,35
Total operacions no financeres (Cap. 1 a 7) -7.761,39
+Actius financers (diferència entre els DRN i ORN Cap.8) 0,00
+Passius financers (diferència entre els DRN i ORN Cap.9) 0,00
Resultat pressupostari de l’exercici -7.761,39
Ajustaments:
+Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0,00
+Desviacions negatives de finançament 0,00
- Desviacions positives de finançament 0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -7.761,39
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DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES
AJUSTOS

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

Operacions corrents 223.393,83 230.717,87 -7.324,04
Altres operacions no financeres 0,00 437,35 -437,35
Total operacions no financeres 223.393,83 231.155,22 -7.761,39
Actius financers 0,00 0,00 0,00
Passius financers 0,00 0,00 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 223.393,83 231.155,22 -7.761,39
AJUSTOS:
Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 0,00 0,00
Desviacions negatives de finançament 0,00 0,00
Desviacions positives de finançament 0,00 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -7.761,39
 

 
- Ingressos: 

 
 
      L’execució del pressupost d’ingressos en el seu conjunt s’ha situat segons les  previsions fetes 

en l’aprovació del pressupost, ja que aquest s’ha executat en un 96,26%. 
  
 

Pel que fa al capital pendent de cobrament per import de 20.104,23 euros que figura en els estats 
comptables de la liquidació (compte 430),  correspon al següent detall: 

 - 8.910,68 euros pendents d’ una subvenció de la Diputació a les Escoles de Música. 
 - 11.193,55 euros pendents d’una subvenció del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

 
     - Despeses: 
 

Pressupost inicial d’ingressos: 232.070,86
Modificacions d’ingressos: 0,00
Pressupost definitiu d’ingressos: 232.070,86
Drets reconeguts nets: 223.393,83
Recaptació neta: 203.289,60
Drets pendents de cobrament: 20.104,23
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L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2014 ha estat del 99,60 %. Aquesta execució 
s’ha situat segons les previsions fetes en l’ aprovació del pressupost.  
 
 

2.2.3. Comptes de les societats mercantils (Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL i Móra d’Ebre 

Bus, SL) 

En relació als comptes de les esmentades societats mercantils, la documentació que consta als 
expedients dels comptes anuals dels dos ens és la següent: 

- Memòria Comptes Anuals 

- Informe de Gestió 

- Compte de Pèrdues i Guanys 

- Balanç de Situació 

- Balanç de Sumes i Saldos 

- Certificats de Saldos  Bancaris a 31/12/2014 

 

2.3.  Comprovacions prèvies al tancament  

S’han realitzat les comprovacions prèvies dels diferents estats comptables per verificar que les 
magnituds agregades de tots quadrin. 

Aquestes comprovacions consisteixen a comparar les dades que ens donen diferents estats sobre 
la mateixa informació. En cada un dels estats s’elabora de diferent manera la informació, i si 
aquesta coincideix en tots, podem dir que la comptabilitat està quadrada. 

Pressupost inicial de despeses: 232.070,86
Modificacions de despeses: 0,00
Pressupost definitiu de despeses: 232.070,86
Obligacions reconegudes: 231.155,22
Despeses pagades: 231.155,22
Obligacions pendents de pagament: 0,00
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Aquestes comprovacions s’han realitzat d’acord amb el Manual d’Absis, corresponent al 
procediment previ al tancament de l’exercici, i amb les previsions de l’Ordre EHA/4041/2004, 
de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, 
que en la seva regla 76 estableix que les operacions de tancament del pressupost de despeses i 
ingressos es comptabilitzaran de la forma prevista al Pla General de Comptabilitat Pública 
adaptat a l’Administració Local. 

 

2.4. Esdeveniments posteriors al tancament de l’exercici 2014 

Durant l’exercici econòmic 2014 i des de la data de tancament d’aquest l’exercici fins a la 
confecció d’aquests Comptes Anuals, s’ha aprovat un seguit de normativa d’especial 
transcendència.  
D’aquest complex compendi de la darrera normativa en matèria pressupostària, financera, 
comptable, i de reforma de l’administració local és rellevant destacar l’important canvi 
normatiu, de paradigma i del propi funcionament dels ens locals que va suposar la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i desenvolupat 
per l’Ordre HAP/2075/2014,de 6 de novembre,pel que fa a l’exigència de determinar el cost 
efectiu dels serveis que presten les entitats locals abans del dia 1 de novembre, que s’haurà de 
comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació, de 
manera que aquest fet, obligarà, a curt o mitjà termini, a suprimir aquells serveis públics que 
presti l’ens local que resultin deficitaris per a la hisenda municipal. 

 

2.5. Compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu 

En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu, aquesta 
Intervenció va emetre informe en l’informe que figura a l’expedient de liquidació del 
pressupost.  

 

3. FONAMENTS DE DRET I PROCEDIMENT D’ APROVACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL  

 
3.1. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals regula el contingut del compte general i estableix que estarà 
integrat pel de la pròpia entitats, el dels organismes autònoms i per les societats mercantils de 
capital íntegrament municipal.  
 
3.2. L’article 211 del mateix RDL disposa que els municipis amb població superior a 50.000 
habitants i les entitats locals d’àmbit territorial superior acompanyaran, a més, al compte general 
una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa 
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del grau en què s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i 
aconseguits amb el cost dels mateixos. 
 
3.3. La regla 98 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del compte general de 
l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el balanç de situació, el compte 
de resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. També 
disposa que caldrà afegir la següent documentació complementària: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 

favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social 

de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà 

l’oportú estat de concil· liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui 

atribuïda la funció de comptabilitat.  

- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 

3.4. D’acord amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; els articles 208 a 212 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; l’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i altres disposicions concordants, els estats i els comptes de l’entitat 
local els retrà el president de la corporació abans del dia 15 de maig de l’exercici següent a què 
correspongui.  

3.5. Aquests comptes seran redactats per l’interventor i se sotmetran abans del primer de juny, 
juntament amb tots els seus justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual 
estarà constituïda per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. El nombre 
de membres és proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o en nombre igual per a 
cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat (article 58 de la DL 2/2003, 
de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya). 

3.6. Els comptes generals i la documentació complementària restarà a disposició dels membres 
de la Comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la 
primera reunió (article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya). Es podran fer reunions preparatòries si el president ho acorda o si ho 
demana almenys una quarta part del nombre legal de membres de la Comissió. 

Pel que fa a la documentació que es posarà a disposició de la Comissió Especial de Comptes, 
cal fer una interpretació conjunta dels articles 58 i 101 del DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós 
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de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; la regla 101 a 104 de la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local, i l'article 15 del ROF. 

3.7. La Comissió Especial, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un 
dictamen. Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic 
durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats 
puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que es considerin oportunes. Si 
s’hi formulen reclamacions, la Comissió Especial les examinarà i n’emetrà un nou informe. 

3.8. Finalment els comptes, acompanyats de tots els justificants i els dictàmens de la Comissió 
Especial, se sotmetran a l’aprovació del Ple de la corporació abans del dia 1 d’octubre. L’acord 
d’aprovació haurà de ser adoptat per majoria simple dels membres presents. 

3.9. Un cop aprovat el compte general, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, per a la fiscalització subsegüent, abans del 15 d’octubre. Així doncs, en 
virtut del Conveni per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les 
entitats locals, signat entre la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes en 
data 18 de desembre de 2009, únicament serà necessari trametre els comptes a la Sindicatura de 
Comptes, de manera que aquesta serà qui els trametrà al Tribunal de Comptes.  

 

4. CONCLUSIÓ  

Quant al contingut dels esmentats comptes, la Intervenció posa de manifest que, realitzades les 
comprovacions prèvies al tancament del compte general, a grans trets s’han seguit formalment 
les bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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 les regles 97 i següents de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
per a l’Administració Local, aprovada per L’Ordre EHA/4041/2004, de novembre i que d’acord 
amb tota la legislació que determina una normativa d’obligat compliment per assolir els 
objectius d’ estabilitat pressupostària i de reducció del dèficit públic caldria moderar la despesa i 
realitzar els ajustos adients per tal de poder complir el Pla d’Ajust i el Pla Econòmic Financer 
donat que amb les dades de la liquidació del 2014 el Pla Econòmic Financer 2013-2014 no es 
compleix.   

Per tot això i davant l’incompliment de la regla de la despesa i de l’objectiu de deute en la liquidació de 
l’exercici 2014, en aplicació de l’art. 21 de la LOEPSF, aquest Ajuntament ha d’aprovar un pla econòmic 
financer de reequilibri per l’any en curs i el següent, amb horitzó temporal a 31 de desembre de 2016, 
amb les dades consolidades del grup: ajuntament, organisme autònom i les dues societats mercantils de 
capital íntegrament municipal. 

 

En cas d’incompliment del pla econòmic financer, l’art. 25 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera preveu l’adopció de les mesures coercitives 
següents: 
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“Art. 25. Mesures coercitives 

 
1. En cas de falta de presentació, de falta d'aprovació  o d'incompliment del pla econòmic 

financer o del pla de reequilibri, o quan el període mitjà de pagament als proveïdors de la 

Comunitat Autònoma superi en més de 30 dies el termini màxim de la normativa de morositat 

durant dos mesos consecutius a comptar des de la comunicació prevista a l'article 20.6, 

l'Administració responsable haurà de: 

 

a) Aprovar, en el termini de 15 dies des de que es produeixi l'incompliment, la no disponibilitat 

de crèdits i efectuar la corresponent retenció de crèdits, que garanteixi l'incompliment  de 

l'objectiu establert. Aquest acord haurà de detallar les mesures de reducció de despesa 

corresponents i identificar el crèdit pressupostari afectat, no podent ser revocat durant 

l'exercici pressupostari en què s'aprovi o fins a l'adopció de mesures que garanteixin el 

compliment de l'objectiu establert, ni donar lloc a un increment de la despesa registrada en 

comptes auxiliars, a la qual cosa aquesta informació serà objecte d'un seguiment específic. Així 

mateix, quan resulti necessari per donar compliment als compromisos de consolidació fiscal 

amb la Unió Europea, les competències normatives que s'atribueixin a les comunitats 

autònomes en relació amb els tributs cedits passaran a ser exercides per l'Estat.  

 

b) Constituir, quan se sol·liciti pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, un dipòsit 

amb interessos al Banc d'Espanya equivalent al 0,2% del seu producte interior brut nominal. El 

dipòsit serà cancel·lat en el moment en què s'apliquin les mesures que garanteixin el 

compliment dels objectius.  

 

Si en el termini de 3 mesos des de la constitució del dipòsit no s'hagués presentat o aprovat el 

pla, o no s'haguessin aplicat les mesures, el dipòsit no meritarà interessos. Si transcorregut un 

nou termini de 3 mesos persistís l' incompliment podrà acordar que el dipòsit es convertirà en 

multa coercitiva.  

 

2. Si no adopta alguna de les mesures previstes en l'apartat a) anterior o en cas de resultar 

aquestes insuficients el Govern pot acordar la tramesa, sota la direcció del Ministeri d'Hisenda 

i Administracions Públiques, d'una comissió d'experts per valorar la situació econòmica i 

pressupostària de l'administració afectada. Aquesta comissió podrà sol·licitar, i l'administració 

corresponent estarà obligada a facilitar, qualsevol dada, informació o antecedent respecte a les 

partides d'ingressos o despeses. La comissió haurà de presentar una proposta de mesures i les 

seves conclusions es faran públiques en una setmana. Les mesures propostes seran d'obligat 

compliment per a l'administració incomplidora.” 

 

Tot i aquestes previsions legals avui en dia no s’ha tingut coneixement de l’aplicació d’alguna d’aquestes 
mesures i de les seves conseqüències reals a les hisendes locals. 

 
Altrament, em cal informar sobre alguns aspectes que presenten algun tipus d’objecció per 
aquesta intervenció que en gran part ja van ser informats per aquesta intervenció en el moment 
d’aprovació de la liquidació del pressupost.  
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En primer lloc, en relació al personal, caldria plantejar cobrir les places per a funcionaris 
realitzant la corresponent convocatòria atès el nombre i la situació dels funcionaris actuals de la 
Corporació.   
 
Pel que respecta a la contractació de personal laboral, informar que s’hauria de seguir allò que 
estableix  l’art. 291 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 efectuada durant l’any 2014, i tenint en compte la 
declaració de serveis essencials efectuada pel Ple de data 10 de maig de 2012. 
 
En segon lloc, cal destacar de l’anàlisi de les despeses del capítol 2 del pressupost que la 
previsió inicial realitzada difereix bastant de la liquidació real, fet que entre altres, suposa no 
poder complir amb el Pla d’Ajust i el Pla Econòmic Financer. Per tant, caldria realitzar una 
contenció important de la despesa per tal d’ajustar-se a les previsions i poder complir així amb 
els Plans. 
 
Tanmateix, concloure que donades les diferències entre la previsió inicial del capítol 2 i la 
liquidació, la viabilitat de crear nous serveis és problemàtica, a no ser que aquests vinguessin 
finançats pràcticament al 100%, tal com estableix la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
També informar que pel que fa a les aplicacions pressupostàries del capítol 2 de despeses núm. 
4-130-23020 Dietes policia i vigilants, 4-155-23020 Dietes Brigada obres i electricistes, 4-163-
23020 Dietes neteja carrers i edificis, 4-171-23020 Dietes jardineria, 4-321-23020 Dietes 
educació, 4-330-23020 Dietes biblioteca-teatre i 4-920-23020 Dietes oficines se’n desprèn que a 
la comptabilitat no es reflecteixen de forma fidel les despeses de personal, ja que s’haurien 
d’imputar al capítol 1 del pressupost de despeses i, per tant, es recomana realitzar els ajustos 
corresponents, és a dir, fer les aplicacions dels imports que corresponguin al capítol 1 de 
despeses. 
 
Pel que fa a la fiscalització prèvia de les despeses del capítol II no està ajustada a la normativa 
de contractació administrativa determinades despeses com són, entre d’altres, els serveis 
d’assessorament laboral, servei de repartiment de correu, serveis externs de suport informàtic, 
subministrament de material de jardineria, d’oficina, combustible, etc, servei de repartiment de 
correspondència, arrendament de material, i de mitjans diversos de comunicació. 
 
En aquest mateix sentit, caldria fer un seguiment més acurat dels contractes menors, en 
seguiment de les disposicions de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
 
En tercer lloc, pel que respecta al capítol 3 del pressupost de despeses, destacar que hi ha dos 
préstecs, la càrrega financera dels quals és important i que s’haurien de refinançar ja que no 
s’ajusten al principi de prudència financera.  
 
En quart lloc, cal destacar l’important dotació econòmica que aquest Ajuntament realitza en el 
manteniment de les associacions municipals ja siguin esportives, culturals, etc. Ho fa no 
solament en subvencions dineràries, sinó també en espècie com pot ser el fet de facilitar els 
locals com a seus socials. Malgrat això, em cal informar del no compliment de la Llei 38/2003, 
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de 17 de novembre, General de Subvencions sobretot pel que fa a la justificació dels ajuts 
atorgats així com de l’incompliment del Reglament del registre municipal d’entitats i 
associacions de Móra d’Ebre aprovat en sessió plenària de data 29 de desembre de 2009. Així 
doncs, els expedients relatius a les subvencions atorgades per l’Ajuntament al llarg de l’any 
2014 han estat informats per part d’aquesta intervenció davant la Junta de Govern Local, 
advertint, si així escaigué, la improcedència de l’atorgament en algun cas i l’obligació d’exigir 
el reintegrament de la quantia atorgada mitjançant la instrucció del corresponent expedient de 
reintegrament. 
 

En cinquè lloc, en relació a les dues societats de capital integrament públic SEME, SLU i Móra 
d’Ebre Bus SLU, caldria replantejar la viabilitat de la seva existència i seria aconsellable fer un 
estudi sobre la seva viabilitat  d’acord amb les  circulars del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i el projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, per tal d’analitzar, entre d’altres, el compliment del paràmetres 
econòmics  establerts a   la normativa aplicable; cas que de l’estudi es deduís que no són 
necessaris aquest ens instrumentals per gestionar el servei i per tant es fes des de l’ajuntament, 
cal dir que amb la regulació de l’IVA també s’obtindria el dret al reintegrament de  l’impost, en 
relació a certes operacions econòmiques, tant subministres com obres, pels serveis esmentats. 
Aquestes reflexions adopten més transcendència avui en dia a l’empara de l’entrada en vigor de 
la nova Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració, i, 
en concret, la seva Disposició Addicional novena relativa al redimensionament del sector públic 
local. Altrament, aquestes societats suposen una transferència corrent important per part de 
l’Ajuntament i s’haurà de veure el resultat de l’estudi del Cost Efectiu dels Serveis. 
 
Pel que respecta al Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa, dir que es realitza un 
compliment molt important de la consignació inicial i seguiment del pressupost i destacar que 
un any més, el personal del Patronat s’ha vist afectat per l’ERO per tal de reduir les despeses i 
s’hauria de trobar una altra via o realitzar un replanteig de la situació.   
 

En sisè lloc, destacar el bon compliment en relació al pagament a les entitats bancàries dels 
interessos de les operacions d’endeutament així com de les amortitzacions. 
 
En setè lloc i per últim, informar que el retard per part de les Administracions superiors del 
pagament de les subvencions atorgades, suposa un problema per a la tresoreria municipal, la 
qual cosa, possiblement portarà a incomplir amb el Període Mig de Pagament. 
 
Altrament, és important deixar constància novament de les següents consideracions ja 
exposades en l’informe d’intervenció d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2014: 
 
“4.5. 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 
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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: 
 
- 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).” 
 

En definitiva, el compte general de l’exercici 2014, que es proposa la seva aprovació, reflexa 
una imatge real i fidel de la comptabilitat municipal i, per tant, de la situació econòmica-
financera de l’Ajuntament. Cal complir els objectius establerts del sector públic orientats a 
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera per tal de garantir el compliment de l’art. 
135 de la Constitució Espanyola. 

Móra d’ Ebre, a 19 d’agost de 2015 “ 

 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de la Comissió 
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 14 de setembre de 2015. 
 
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 214, de data 15 de setembre 
de 2015. 
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Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a 
l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014 de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre, l’Escola Municipal de Música i Dansa, Móra d’Ebre Bus SL i la Societat Esportiva Móra 
d’Ebre SL, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació. 
- Compte de resultat econòmic patrimonial. 
- Liquidació del pressupost. 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, en el 
Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels ens 
dependents. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de 
l’entitat local o de cadascun dels ens dependents, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat 
bancària.  
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 

 
Tercer.- Retre els comptes de la Corporació de l’exercici 2014 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i 
al Tribunal de Comptes, d’acord amb l’art. 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, i en virtut del Conveni per 
a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, signat entre la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes en data 18 de desembre de 2009.  
 
Aprovat per MAJORIA  de vuit vots a favor dels representants dels grups municipals de CIU i PP i cinc 
abstencions dels representants dels grups municipals d’ERC i del PSC, dels tretze membres que 
l’integren,  
                                                             ----------------  
 
15.- Aprovació de la creació i establiment servei públic de mercat municipal 
 
Vista la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei relatius a 
l'expedient per a l'establiment dels servei de mercat municipal no sedentari incoat per Decret d’Alcaldia de 
data 12 de desembre de 2014. 
 
Atès que l’exercici del servei de mercat és de competència municipal, en virtut del que disposen l'art. 25 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local (LRBRL d’ara endavant), i l'art. 66 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 (TRLMRLC d’ara endavant), i que segons el que estableix l’art. 26 de la LRBRL, en els 
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mateixos termes que el 68 del TRLMRLC, aquest és un servei que els ajuntaments hagin de prestar en 
qualsevol cas. 
 
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei de mercat 
municipal de venda no sedentària per part de l'Ajuntament. 
 
Atès el que disposa el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. 
 
Atès que la documentació incorporada a l’expedient compleix totes les determinacions recollides als 
articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), i la resta de normes d'aplicació. 
 
Vist l'informe emès per la secretaria intervenció d’aquest ajuntament, el qual es troba incorporat al present 
expedient. 
 
Atès que el Ple municipal és l’òrgan competent per considerar la implantació del servei públic i per 
acordar que l'expedient se sotmeti a informació pública, prèviament a l'aprovació definitiva, durant el 
termini de 30 dies, mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Corporació. 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar la creació i l’establiment així com el projecte d’establiment del servei públic municipal 
de mercat municipal no sedentari.  
 
SEGON.- Aprovar el reglament del servei públic municipal de mercat municipal no sedentari.  
 
TERCER.- Aquest acord provisional s’ha d’exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
a un diari, d’acord amb el es preveu als articles 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local; 178 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 els articles 63 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
QUART.- Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament adoptats els acord provisionals i es procedirà a la publicació de l’acord elevat a definitiu i 
del text íntegre de l’ordenança, al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fent referència al del BOPT en el qual es publiqui el text 
íntegre. 
 
CINQUÈ .- Facultar al senyor Alcalde-President per la signatura de la documentació que sigui escaient. 
 
La sra. Dolors Gurrera es qüestiona si al informe de l’estudi de mercat s’ha tingut en compte que 
quan es parla dels sous i salaris de les persones que es dedicaran a la gestió del mercat, 
l’augment del IPC, les baixes, l’antiguitat cada 3 anys, les vacances,... ja que ha observat que 
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cada any contempla la mateixa despesa. El sr. Joan Piñol explica que tracta d’un estudi 
econòmic no d’un pressupost, i que el resultat, en funció de les activitats, es divideix pel número 
d’anys ; que ara s’està creant el concepte de servei públic, i que per poder fer-ho s’ha de fer un 
expedient administratiu, que entre altres coses a part de fer una memòria que expliqui en que 
consisteix aquest servei públic, s’ha de fer una memòria econòmica que argumenti quin és el 
cost econòmic d’aquest servei. I per fer aquest tipus de memòries hi ha uns mòduls preestablerts 
que en funció de quin tipus d’activitat és, s’aplica un mòdul o un altre; Aquest es preveu  en deu 
anys,  La sra. Montse Latorre comenta que en altres ítems si que es veu que hi ha l’augment del 
IPC, llevat de les amortitzacions que es conten cada any la mateixa, però no en salaris.El sr. 
Joan Piñol explica que en els temes de sous no es pot aplicar un IPC ja  que fa anys que no sols 
noi existeix augment en tot el sector públic si no que fins i tot ha estat reduït . 
 
La sra. Cinta Agné explica que el seu grup  votarà  en contra per que no és el model de mercat 
que defensaven, que al 2013 van entrar una moció del model que volien i va se aprovada per 
unanimitat, i aquest model que es proposa no respon al que varen  presentar. El sr. Joan Piñol 
aclareix que s’ha dut a terme la major part de la proposta presentada , tret del vigilant i de 
l’ampliació del carrer 
 
Aprovat  per MAJORIA  de vuit vots a favor dels representants dels grups municipals de CIU i PP, dos 
abstencions dels representants del grup municipal del PSC, i tres en contra dels representants del grup 
municipal d’ERC, dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
16.- Ampliació termini d’informació pública POUM 
 
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 4 de maig de 2015 va aprovar inicialment  el Pla 
d’Ordenació Urbanística de Móra d’Ebre (POUM) i de l’Informe de Sostenibilitat ambiental (ISA) que en 
forma part,   així com obrir un període extraordinari d’informació pública per un termini de 3 mesos. 
 
Els anuncis han estat publicats al BOPT  núm. 119 de 23/05/15, al DOGC núm. 6879 de 26/05/2015, al 
Diari el Punt de 20/05/2015 i al Diari MésEbre de 12/06/2015, al Tauler de l’Ajuntament i a la web 
municipal,   finalitzant el termini el proper dia 13 d’octubre.  
 
Ates la voluntat de l’Ajuntament  d’ampliar el termini d’informació a la ciutadania del POUM de l’ISA  per 
tal de que tothom que gingui interès hi pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes, tenint en 
compte que l’actual exposició ha coincidit quasi be plenament amb el període estival. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer:  AMPLIAR  el termini d’informació pública de l’expedient del POUM, i de l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental fins el dia 30 de novembre de 2015, per tal que totes les persones fisiques o jurídiques, puguin 
fer ús del seu dret a consultar la documentació, obtenir-ne còpia així com presentar al·lgacions i7o 
suggeriments que considerin pertinents en defensa dels seus drets i interessos, d’acord amb l’establert a 
l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 
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Durant el terminid’informació pública la documentació es trobarà a disposició dels interessats a les 
oficines municipals, en horari de 9:30 a 13 h. de dilluns a divendres (no festius) i també es podra consultar 
a la web municipal. 
 
Segon:  PUBLICAR  els presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial 
de la provincia de Tarragona, al Diari el Punt,  al Diari MésEbre, al taulell d’anuncis i a la pàgina web 
municipal, per a general coneixement.   

 
El sr. Joan Piñol diu que  la legislació vigent  contempla que es doni un termini d’al·legacions de 
30 dies, termini  àmpliament sobrepassat  a hores d’ara, ja que es porta pràcticament tres 
mesos. Recorda que quan es va presentar el POUM era voluntat del equip de govern ampliar el 
màxim possible el termini d’al·legacions amb la finalitat última d’aconseguir el màxim consens 
possible A hores d’ara s’han presentat formalment 5 o 7 al·legacions, però s’ha considerat 
ampliar aquest termini fins al 30 de novembre per que, tot i que formalment s’han presentat entre 
5 o 7 al·legacions, hi ha hagut una quantitat nombrosa  de consultes,  i que malgrat  de moment 
no han presentat al·legació, es considera  adient ampliar el termini fins el 30 de novembre, amb 
el qual s’hauran tingut 4 mesos i mig de termini per a presentar al·legacions al POUM, un temps 
més que generós. A partir d’aquí permetrà que al mes de Desembre es pugui continuar la 
tramitació per tal d’intentar que l’ any 2016 es tingui  definitivament aprovat.  
 
La sra. Dolors Gurrera, comenta que tenien la pregunta preparada de com estava el POUM; que 
es va parlar que al setembre es presentava a la població i saber el que passava. I que ja està bé, 
que estan d’acord.  
 
Aprovat per UNANIMITAT dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
17.- Mocions 
 
El sr. Joan Piñol explica que hi ha quatre mocions a tractar, i que aquestes han passat un procés 
de negociació pels diferents grups municipals, i per tant, les mocions presentades tenen un cert 
punt de consens:  
 
A.- Moció presentada per la totalitat dels grups municipals que formen la Corporació local de Móra d’Ebre  
en relació al conflicte de la Mediterrànea que es transcriu literalment:  
 
“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi 
que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes 
internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals 
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o 
mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï 
augmentant els propers dos mesos.      
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El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals 
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a 
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions 
en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població   
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport 
dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas 
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut 
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació 
d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 

l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb 
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin 

resposta a la situació dels refugiats. 
 

Per tot això, per part de tots els Grups que formen el plenari de la Corporació adopten l’ acord 
següent: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida 
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar 
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
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persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del 
suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Quart. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones 
sol·licitants. 
 
Cinquè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Sisè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
 
Setè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Vuitè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació 
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 
• Suport als municipis de la ruta 
• Planificació i gestió de l’acollida  
• Acollida a Catalunya  

 
Novè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, 
a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una 
veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Desè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol”.     
 
Posada la proposta a votació, dóna el següent resultat  tretze vots favor dels tretze membres que 
l’integren, per tant la mateixa és aprovada per UNANIMITAT 
                                                             ----------------  
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B.--Moció presentada pels grups municipals de CIU, ERC-AM i PSC-CP,  en relació a la Nacional -420  
que es transcriu literalment:  
 
“Amb data 15 d'octubre de 2003 es va aprovar provisionalment per la Direcció General de 
Carreteres l'estudi informatiu de clau EI.1-I-143 "Autovia Castelló - l'Hospitalet de l'Infant", sent 
publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat el dia 1 de novembre del mateix any per al corresponent 
tràmit d'informació pública. 

Aquesta informació pública ho era també als efectes mediambientals establerts en el 
procediment d'avaluació d'impacte ambiental. 

A l’abril del 2005 el Govern de la Generalitat, els ajuntaments del territori, i tots els partits amb 
representació parlamentària a les Terres de l’Ebre, varen consensuar un acord per fixar el 
traçat de l’A7 al seu pas pel territori ebrenc, i demanar l’impuls de la seva construcció amb la 
màxima celeritat. 

El Butlletí Oficial de l'Estat de data 22 de setembre de 2005 publica el l'aprovació provisional 
per la Direcció General de Carreteres per Resolució de 18 d'agost de 2005, l'estudi informatiu i 
estudi d'impacte ambiental, clau EI.1-I-143 "Autovia A-7. Tram: Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. 
Subtram: La Jana - El Perelló. 

 Un nou estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental del projecte: "Autovia A-7. Tram: Castelló 
- l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló " va ser sotmès al tràmit d'informació 
pública d'acord amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d'octubre del 2007. 

Basant les al·legacions presentades, per part de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la 
Comunitat Valenciana es comunica (març de 2009) que han procedit a estudiar un possible 
traçat de la futura A-7 com a alternativa a la proposta de duplicació de la carretera actual N-
340. 

Ja que de la informació pública de l'Estudi abans esmentat va resultar la necessitat de 
modificar l'alternativa seleccionada a l'entorn del Perelló es va realitzar un nou estudi ambiental 
sobre la mateixa, recollit en el document "INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA A L'ESTUDI 
D'IMPACTE AMBIENTAL". 

En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 de juliol de 2010 es publica l'anunci de la Demarcació 
de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana sobre aprovació provisional de l'estudi 
d'impacte ambiental de la solució recomanada per l'autovia: Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. 
Subtram: La Jana - El Perelló. Clau: EI.1-E-143.A. 

 
En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 d'agost de 2013 es publica la Resolució de 23 de juliol 
de 2013, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, per la qual es formula declaració d'impacte 
ambiental del projecte Autovia A-7, tram Castelló-L'Hospitalet de l'Infant, subtram del Perelló-
L'Hospitalet de l'Infant, Tarragona. 

Per Resolució d'1 d'abril de 2014 la Ministra de Foment va resoldre aprovar l'expedient 
d'Informació Oficial i Pública i definitivament l'Estudi Informatiu "Autovia A-7, tram Castelló-
L'Hospitalet de l'Infant, subtram del Perelló-L'Hospitalet de l'Infant ". Clau: EI.1-E-0143.B. 
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En data 19 de novembre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per una àmplia majoria 
una moció que instava al Ministeri de Foment a respectar l’acord del 2005, a executar les obres 
de l’A7 de forma immediata i establir la gratuïtat de l’AP7 per al trànsit intern de la mateixa al 
seu pas per les Terres de l’Ebre. 

Durant els últims anys, alcaldes de les Terres de l’Ebre han mantingut reunions amb diferents 
responsables del Ministeri de Foment, per tal d’impulsar la construcció immediata de la A7. 

Els pressupostos de l'Estat per a 2016 confirmen la intenció del Ministeri de Foment de no 
seguir endavant amb el projecte, cosa que resulta escandalós. La carretera N-340 és la via de 
major sinistralitat de Catalunya. Al seu pas pel Baix Ebre i el Montsià compta amb una intensitat 
mitjana diària que supera àmpliament els 15.000 vehicles, dels quals una quarta part són 
pesats. Els accidents greus, la majoria mortals, es reprodueixen amb massa freqüència, els dos 
últims, en què han mort quatre persones tot just fa pocs dies, però segueixen sense construir 
l’A7. 

Els ajuntaments venim exigint solucions des de fa temps, mentre, és necessari adoptar 
mesures provisionals desviant obligatòriament els vehicles pesants per l'AP-7 amb les 
corresponents bonificacions, mesura que sens dubte reduiria la sinistralitat de manera 
substancial. 

A més del primer i principal objectiu de reduir la xifra d'accidents, cal tenir en compte el factor 
econòmic. El criteri de l'Estat de deixar aquesta infraestructura inacabada no és eficient ni 
raonable ja que no trobem amb extensos trams ja desdoblats i altres més petits que queden per 
desdoblar, amb la qual cosa és impossible obtenir el rendiment inicialment previst. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, 

ACORDA 
 
1 - Sol·licitar al Ministeri de Foment que es reprenguin els tràmits per a la redacció i execució 
dels projectes d’AUTOVIA L'HOSPITALET DE L'INFANT –EL PERELLÓ i EL PERELLÓ - LA 
JANA. 

2 - Que amb efectes immediats s'adoptin mesures provisionals per desviar obligatòriament els 
vehicles pesants per AP-7, des de Alcanar/Ulldecona fins a l’Hospitalet de l’Infant i que se 
apliquin a aquests vehicles les mateixes bonificacions que s’estan aplicant a la CN-2 a la 
província de Girona. 

3 - Que amb caràcter immediat i provisional, al trànsit intern per la AP7 des de 
Alcanar/Ulldecona fins a l’Hospitalet de l’Infant, sigui gratuït, fins la finalització de les obres de 
la A-7. 

4 - Remetre els presents acords al Ministeri de Foment, a les Corts Espanyoles, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al Parlament de Catalunya”.  

El sr. Piñol  explica els quatre punts que composen aquesta moció.  
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El sr. Francesc Launes comenta que el seu grup estan d’acord amb certs punts: En sol·licitar al 
ministeri que, dins les possibilitats pressupostaries i respecte a les concessions en vigor, que 
desviïn els vehicles pesats per la AP-7, i en donar suport als ajuntaments que també ho 
demanen pel tema de les víctimes. Però no estan d’acord amb el nou traçat d’una altra carretera 
que parteix els territoris, ja que afecta a 5 vies, i si es fan 6, els territoris es partirien totalment. 
Per tant, proposa que en comptes d’estudiar el nou traçat, s’estudiés que al finalitzar el 2019 les 
concessions de les autopistes s’adaptessin a l’autovia actual a l’autopista, i amb aquest tros 
passar per l’autopista gratuïta. 
 
Votada pels  tretze membres que l’integren el Ple, s’ aprova per MAJORIA ABSOLUTA  de dotze vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU i ERC-AM i PSC-CP, i una abstenció del 
representant del grup municipal del PP.  
                                                             ----------------  
 
C.- Moció presentada pels grups municipals de CIU, i d’ERC-AM  en relació a l’imputació del President 
Mas per l’organització del 9N que es transcriu literalment:  
 
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam 
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als 
més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes 
en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat 
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres 
han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el 
proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è 
aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: 
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i 
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.  

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense 
precedents a l’Europa del segle XXI. 

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos 
democràtics. 
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3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Móra d’Ebre amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 

4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics 
municipals”. 

 
 
Votada pels tretze membres que l’integren el Ple  s’ aprova per MAJORIA de  deu vots a favor dels 
representants dels grups municipals de CIU. ERC-AM, 2 abstencions  del Grup PSC- CP i el vot en contra  
del representant del grup municipal del PP. 
                                                             ----------------  
 
D.-Moció presentada pel grup municipal d’ERC  relativa a la violencia contra les dones que es transcriu 
literalment:  
 
“Cada 25 de novembre les diferents instàncies públiques s'adhereixen a la commemoració del 
Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Per la seva banda, la societat està 
prenent diàriament una major consciència i sensibilitat davant aquest tipus de violència i es fa 
més evident la necessitat de donar una resposta integral i global a aquesta problemàtica. 

Malauradament, continuem constatant amb impotència el nombre creixent de dones que 
pateixen violència masclista, una violència estructural que està lluny de desaparèixer i que es 
fonamenta en el patriarcat com a sistema estructurador de les relacions desiguals entre homes 
i dones. Aquesta violència constitueix el principal atac contra els drets de les dones i suposa 
una coerció de la llibertat i autonomia individuals. 

Les administracions i entitats han realitzat grans esforços per oferir seguretat i recursos a les 
dones i, de fet, s'han assolit grans èxits, com fou l'aprovació, a l'abril del 2008, de la Llei del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que aporta noves eines per a les dones que  
pateixen violència, així com per a les dones que l'han patit, apostant per la reparació dels seus 
projectes de vida mitjançant la Xarxa d'atenció i recuperació integral. 

No podem obviar que els municipis juguem un paper molt important en el bon funcionament 
d'aquesta llei, atès que és el consistori la instància que ofereix proximitat a les seves 
ciutadanes, cosa que comporta la responsabilitat de conèixer i donar resposta a les seves 
necessitats. Per això, és fonamental que el consistori continuï donant impuls a tots els esforços 
realitzats, que s'impliqui fermament en la lluita contra la violència masclista i que incideixi en la 
consciència social per tal que ningú faci bandera del masclisme. 

Per tot el que hem expressat anteriorment 

ACORDEM: 

Reiterar el nostre compromís de: 

seguir treballant des dels diversos àmbits municipals el tractament de la violència masclista 



 
 

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 

89

elaboració d'un protocol per a una intervenció coordinada contra la violència masclista amb tots 
els actors municipals necessaris. 

creació de programes de sensibilització i formació que contribueixin a l'eliminació de la 
tolerància envers les violències contra les dones i fomentin l'assumpció de tots els paràmetres 
de la cultura de la pau. 

elaboració de memòries i reculls de dades sobre la violència masclista al municipi per poder 
planificar estratègies que tinguin un impacte real sobre la realitat. 

difusió dels valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els ciutadans i 
ciutadanes. 

Demanar a la Generalitat de Catalunya: 

que garanteixin i augmentin, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per a 
l'atenció, assistència, protecció, recuperació i la reparació integral de les víctimes de violència 
contra les dones. 

que apliquin i prioritzin polítiques integrals encaminades a la prevenció, la detecció, l’atenció i 
l’eradicació de la violència contra les dones en la posada en marxa de la Xarxa d'atenció i 
recuperació integral. 

que es garanteixi una coordinació eficaç dels circuits dels serveis assistencials existents per 
aconseguir un tractament integral de totes i cadascuna de les víctimes. 

Que es creïn canals de comunicació i actuació conjunta entre les institucions i els moviments 
de dones dels Països Catalans perquè juntes reclamem amb més força la fi de la violència 
masclista.  

Demanar al Govern de l’Estat: 

la dotació pressupostària suficient per al total i ràpid desenvolupament de la la Llei del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista (aprovada pel Parlament el 16 d’abril de 2008). 

reformes legals urgents per millorar l'eficàcia de la  Llei orgànica de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de la lluita contra la 
violència masclista. 

Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés 
dels Diputats, a l'Institut Català de les Dones, a la Plataforma Unitària Contra les Violències de 
Gènere i les entitats de dones municipals i comarcals”. 

El sr. Piñol, cedeix la paraula al portaveu d’ERC, la qual cedeix la paraula al sr. Alex de la Guia. 
 Aquest explica el contingut de la moció del seu grup municipal. Finalitza considerant que el 
manifest que és llegeix, sol en paraules no hi ha prou, ja que contra aquesta violència i aquest 
crims s’ha d’actuar més que només parlar. 
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El sr. Joan Piñol respon que, tot i que està d’acord amb el fons de la moció, lamentablement el 
seu grup municipal no donarà suport a aquesta moció, lo qual ja es va explicar al representant 
d’ERC a la comissió informativa, per que entenen que a l’Ajuntament és fa molt més que llegir 
manifestos i lamenta que el sr. Alex de la Guia tingui aquesta opinió. Explica que hi ha un seguit 
de feina que es fa any darrere any, la qual es fa per part de la regidoria social que és 
l’encarregada de dur a terme tots als afers que tracten aquesta problemàtica. A part l’Ajuntament 
està en contacte amb les Associacions de Dones de la població amb les qual es fan treballs 
consecutius, la policia local té un protocol establert per treballar en aquests casos, i a més a 
més, es té una estreta relació amb el Consell Comarcal amb el qual es fa un seguiment dels 
casos de violència masclista que hi ha detectats, amb un seguiment local i fora de Móra d’Ebre, 
ja que un dels serveis que s’ofereixen és la dels pisos protegits per les víctimes. Finalment 
explica la seva incomprensió respecte a la moció d’ERC donat que tot el que demanen ja s’està 
fent amb tot lo explicat anteriorment, i que dona la sensació de que amb aquest moció pretenen 
semblar els únics que es preocupen per aquesta problemàtica, lo qual li dol per tota la feina que 
hi ha darrere, no sol de l’equip de govern sinó de tots els funcionaris i persones que es dediquen 
a fer aquesta feina per a que hi hagi un seguiment. Per tant, des del seu punt de vista, està fora 
de lloc presentar una moció per reivindicar el que avui en dia ja s’està fent, i per aquest motius el 
seu grup municipal no donarà suport a aquesta moció.   
 
El sr. Alex de la Guia demana si se li pot explicar els programes de sensibilització que es fan als 
joves de Móra d’Ebre, ja sigui a d’institut o als col·legis. El sr. Joan Piñol respon explicant que tot 
això, entre altres coses, va  coordinat amb els serveis socials del Consell  Comarcal ja que a l’ 
igual que la resta de tretze ajuntaments més de la Comarca, s’ha delegat aquest servei , i el que 
es fa l’Ajuntament és un seguiment per garantir que aquest servei es doni, aixi com d’aquelles 
situacions i problemàtiques que es detecten  i  poder el seu seguiment. La sra. Maria Rodriguez 
informa que des de el Consell Comarcal s’ha fet en 4 anys un estudi per valorar la violència 
masclista, en el qual des de primer d’ESO s’han impartit unes jornades, i a 4t d’ESO s’ha 
comprovat que la sensibilització ha estat favorable, resultats que són públics i es poden 
comprovar al Consell Comarcal.   
 
El sr. Francesc Launes es suma a l’opinió del sr. Piñol i  creu que aquestes actuacions s’estan 
fent i no hi ha motiu per presentar una moció.  
 
La sra. Dolors Gurrera manifesta que està d’acord amb tot el que es demana, però que el 
problema que hi veu és la poca informació de les coses que es fan en aquestes situacions. Per 
tant, el seu grup municipal entén que es demanin i donen un vot de confiança en que aquestes 
coses es fan, però que clar, potser no les saben, que no s’informa prou. 
 
El sr. Joan Piñol respon que la informació té dos sentits: la informació es rep i es busca. 
Considera que és molt còmode dir que no hi ha informació, i que si es sap que hi ha algun tipus 
d’activitat a l’Ajuntament  no se’n preocupi de demanar-la  i que  és molt difícil publicar tot allò 
que es duu a terme amb les diferents àrees,, que si ho fessin  se’ls  es podria  acusar 
d’electoralistes ,en el sentit de fer una propaganda excessiva de tot allò que el equip de govern 
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duu a terme. Després comenta que lo que ha informat la sra. Maria Rodriguez és documentació 
pública i que no s’han inventat res, i que la sra. Mònica Amorós és docent del IES de Móra 
d’Ebre i per tant ho hauria de saber, i és més, el propi IES participa a les reunions de coordinació 
d’aquest plans. Insisteix en que comparteix el fons de la moció per que fa quatre anys que ho 
treballen i segurament els anteriors equips de govern també ho feien, però que els hi sobta que 
la presentin quan ja s’està fent tot això, i que votaran en contra per que veuen un afany 
extraordinari en aquesta moció.   
 
La sra. Montse Torres explica que comparteix el que diu el sr. Joan Piñol i que fa quatre anys 
que esta en aquesta regidoria i cada dia s’ocupa de si hi ha queixes o alguna petició, i que està 
molt implicada en la xarxa de voluntariat, en l’Associació de Dones, el Consell Comarcal, 
l’assistenta social,... No deixa de banda les necessitats del poble i que esta amb la porta oberta 
pel que convingui.  
 
El sr. Joan Piñol en relació al tema de la manca d’ informació, comenta la seva sorpresa en que 
a la passada sessió informativa hi havia regidors que no sabien que l’Ajuntament té dos pisos 
d’emergència. un cedit al Consell Comarcal que utilitzen els serveis socials en caràcter comarcal 
i un estrictament en caràcter local per poder-lo utilitzar en moments molt necessaris i que sol 
l’utilitza l’Ajuntament.. La sra. Cinta Agné respon dient que creu que si que fa falta informació i 
pregunta si lo dels pisos ho sap algú més a part dels presents.El sr. Joan Piñol explica que tot 
això s’aprova per Junta de Govern La sra. Cinta Agné respon que ella treballa a nivell sanitari i a 
vegades es troba situacions de persones que no es sap com gestionar-les.El sr. Joan Piñol 
explica que això es tracta d’un altre tema i ja ho van parlar, i que la sra. Montserrat Torres i ell 
han tingut que intervenir en situacions  urgents en diumenge i utilitzar els seus mijans particulars 
i això no es publica. 
 
Votada pels tretze membres que integren el Ple es desestima per MAJORIA de   vuit en contra dels 
representants del grup municipal de CIU i PP tres vots a favor dels representants del grup municipal 
d’ERC-AM, dues abstencions dels representants del grup municipal del PSC-CP. 
                                                             ----------------  
 
18.- Informació alcaldia 
 
Que aquest matí han tingut una reunió de coordinació i que finalment Móra d’Ebre tindrà un 
centre obert a disposició del jovent de Móra d’Ebre i la resta de la comarca, que permetrà al 
jovent en mancances de diferents tipus mantenir una cobertura social importantEl que fa 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre és posar el local pagant el lloguer i el Departament de Benestar 
Social  finançarà el l funcionament del servei durant tot l’any. Això es farà en un conveni a tres 
bandes en el qual intervé la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament de Benestar 
Social, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra d’Ebre. En aquest cas 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre té la gestió del centre en propietat i optarà per una gestió indirecta 
en professionals. A partir d’aquí l’Ajuntament rep del Consell Comarcal els diners que prèviament 
Benestar Social a transferit al Consell Comarcal per a que el funcionament del centre sigui 
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viable. Per tant, pensen que si no hi ha res de nou probablement aquest primer trimestre del 
2016 aquest centre obert serà una realitat.  
 
D’altra banda informa de la celebració del RallyRacc que enguany inclou un tram entre Móra 
d’Ebre i Ascó el divendres 23 d’octubre. Explica el recorregut del tram i el agrupament dels 
participants del Rally el diumenge 25 d’octubre al Passeig del Pont i la Illa se Saurí. Comenta 
que creuen que suposarà una promoció d’imatge i econòmica per Móra d’Ebre i anuncia que en 
el seu moment es va signar un conveni amb el Racc pel qual l’Ajuntament de Móra d’Ebre aporta 
15000 euros per poder forma part del Rally i la resta de finançament l’aporta l’Ajuntament d’Ascó.  
 
Finalment comenta que el dilluns va assistir a una reunió a Madrid al Ministeri d’Industria en la 
qual amb els diferents .representants de les zones nuclears de Espanya van  valorar els 
projectes de desenvolupament econòmic i turístic presentats per obtenir un 25% més de fons del 
que reben anualment el Ajuntaments. Dels 44 projectes presentats la Comissió d’estudi en va 
donar 13 o 14 de bons dels quals de la part d’Ascó va ser el de Móra d’Ebre ; comenta que no se 
sent satisfet en absolut per que es va presentar un projecte amb tres fases anuals que el que 
pretenia era remodelar el Passeig de l’Ebre, la passarel·la del castell i la creació d’una empresa 
municipal de navegació fluvial. Explica que això esta quantificat en 600000 euros i enteniem que 
rebriem  el 25% d’aquest fons per destinar a aquest projecte i si es presentés amb la Llei de 
Barris i això significa que l’Ajuntament pràcticament no hauria d’aportar pràcticament cap tipus de 
fons per tirar endavant el projecte. Finalment el Comité  va considerar que el 25% és sobre el 
mínim fix que rep cada municipi (100000 euros) i no sobre el mínim garantit (400000 euros), per 
tant, sol és rebrà uns 23000 euros dels 100000 euros anuals que s’esperaven rebre. Es van 
presentar les queixes pertinents i els hi van dir que es modificaria la ordre a partir de la següent 
anualitat i en el cas de Móra d’Ebre els hi van donar dos opcions: adaptar l’actuació del primer 
any del projecte amb el que els hi donaven o permutar l’actuació del primer any per la del últim ja 
que seria més factible econòmicament. Per tant, es queden a l’espera de la resposta formal del 
Ministeri i després decidira quina és la opció que prendran  

---------------- 
 
19.- Precs i preguntes 
 
La sra. Cinta Agné, pregunta si  ja ha sortit la sentència del sr. Manel Saltor,.El sr. Joan Piñol 
respon que avui que avui s’ha registrat la mateixa.La sra. Cinta Agné pregunta si es facilitarà el 
pagament d’aquesta quantitat als propietaris. El sr. Joan Piñol respon que sempre hi ha hagut 
aquesta intenció. Que els recursos presentats per l’actuació de l’Ajuntament, assessorada per la 
Diputació,   van donar  peu a la intervenció judicial ,i que la resolució presa s’ha d’acatar , el que 
no pot fer l’Ajuntament de cap de les maneres és obviar-ho per que estaríem prevaricant, per tant 
lo que s’està fent no és res més que tot allò que ha resolt el Jutge, és a dir, reclamar un 
pagament per que hi ha sentència ferma, a partir d’aquí l’Ajuntament donarà totes les facilitats 
possibles. 
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El sr. Sixte Melchor pregunta per que ERC ha portat l’abstenció a l’aprovació de l’acta, ja que no 
entén el perquè. La sra. Cinta Agné respon dient que tenen moltes coses a mirar i que ha tingut 
molt poc temps per veure-la.  
 
La sra D.Gurrera demana que es deixi constància  del que diu tot seguit  i el sr. Joan Piñol 
demana  que es transcrigui literalment. 
 
“El sr. Joan Piñol es dirigeix al grup de PSC, referint-se a la Comissió Informativa passada en la 
qual van preguntar sobre el decret de les indemnitzacions i retribucions als regidors i en el que el 
grup del PSC no estaven contemplats, ja que després de la intervenció que van fer al Ple en la 
qual deien que no estaven d’acord i que aquests diners es podien destinar a altres lloc; per tant, 
l’equip de govern va entendre que aquesta era la seva postura i el que van fer va ser reservar 
aquets diners a l’espera de que ells els hi diguessin on els volien destinar. I com que a la 
comissió informativa la senyora Dolors Gurrera va manifestar que això no és així,ara li demana 
que clarifiquin quina és la seva posició per acabar en aquest tema com abans millor, doncs si 
han de destinar-se els diners en algun lloc així o faran i si els han de cobrar ells se’ls i pagarà, i 
així es deixarà el tema enllestit.  
 
La sra Dolors Guerrera respon dient que ells ja van dir la seva postura sobre aquest tema, que 
era de no estar d’acord amb... bueno diu que no vol dir aquesta paraula... diguem en les 
retribucions i indemnitzacions del càrrecs electes però que en cap moment van manifestar que 
no ho volien cobrar. 
 
El senyor Joan Piñol interromp afirmant que ja li queda clar, que volen cobrar.  
La senyora Dolors Gurrera diu que si, que han de cobrar.  
 
El senyor Joan Piñol comenta que ho deia per tenir-ho clar, i que ara ja ho tenen tots clar ja que 
ho han fet aquí al Ple.  
 
La senyora Dolor Gurrera adiu que el seu dubte és que per que han entès que no volen cobrar 
res, ja que en cap moment van dir que no volien cobrar.  
 
El senyor Joan Piñol respon dient que ho van manifestar així en el Ple, ja que el PSC va votar en 
contra de les retribucions del càrrecs electes de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i van manifesta el 
seu rebuig, i que a més a més, recorda perfectament que la senyora Dolors Gurrera va ficar com 
a exemple l’escola de música ja que es podien destinar els diners allí. Llavors en aquest sentit 
l’Equip de Govern va interpretar que com que estaven rebutjant aquest situació el que volien dir 
és que no volien cobrar i que volien que estigués destinat a l’escola de música.  
 
La senyora Dolors Gurrera diu que en cap moment van dir això i que hi ha una diferència entre lo 
que es cobrava i lo que es cobrarà ara, i que aquesta diferència es podia haver destinat amb 
altres coses.  
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El senyor Joan Piñol explica que les coses s’han de deixar clares per que a vegades les coses 
poden tenir contrasentits, per que votar en contra d’una cosa i després voler-la, té contrasentit, 
com votar en contra de la subvenció de llibres i després demanar-la com ha fet la senyora Dolors 
Gurrera aquest any, no té massa sentit, criticar que la subvenció de llibres no es pot donar o 
demanar i que és injusta de la manera que la fan, i després demanar-la, a l ‘Equip de Govern 
com a mínim ens produeix una mica d’estupefacció per que és bo ser conseqüent, doncs si es 
creu que algo no és bo, que no és legítim, que no és correcte, o que no està ben estructurat, 
creu que no té sentit després reclamar-ho. 
 
La senyora Dolors Gurrera diu que referent a les retribucions ja s’han manifestat i que si hi ha un 
acord de Ple s’ha de mantenir i que després ells, quan cobrin, ja destinaran o faran amb aquest 
augment alguna cosa, i que en cap moment han manifestat que no volen cobrar. I referent a lo 
dels ajut dels llibres que ells pensen que s’ha d’ajudar més a les persones que ho necessiten, i 
no només en un 20% sinó amb més, i que ella per exemple ho demana per que no sap si saben 
la seva situació, però creu que ella té dret a demanar-ho per la seva situació econòmica.  
 
El senyor Joan Piñol diu que ell el que li està dient és que al Equip de Govern li sembla 
contradictori emetre segons quin tipus de vot i llavors actuar d’una forma contrària a aquest vot, 
però que ella té el dret de fer-ho i que no passa res. I pel que fa al tema de la remuneració, 
l’equip de govern ho va interpretar així i per això ell va donar ordres de que aquests diners 
estiguessin bloquejats en un compte per a que els poguessin tenir disponibles demà mateix, 
sense cap tipus de problema. Demà mateix els hi liquidaran tot el que hi ha pendent i que ells 
facin el que creguin oportú. 
 
La senyora Dolors Gurrera diu que no van manifestar això, i suposa que per no fer lo que s’havia 
acordat al Ple s’havia d’esperar al menys a que ells renunciessin... i que al Acta no consta...  
 
El senyor Joan Piñol diu que la seva interpretació que van fer d’ells al Ple va ser aquesta i que 
per això li diu que la clarifiquem ara, i que ara la tenen tots clara i que sense cap problema demà 
mateix se’ls liquidarà lo que hi ha des de el començament de la legislatura i que després ells 
actuïn amb la seva consciència i lo que creguin oportú, que faltaria més.  
 
La senyora Montse Latorre diu que ells seran conseqüents amb lo que van decidir. 
 
El senyor Joan Piñol respon que li sembla perfecte. 
 
El senyor Sixte Melchor pren la paraula per manifestar que a la pàgina web del PSC diu 
literalment: “creiem que hi ha altres prioritats més importants on es podrien destinar aquests 
diners”  
 
La senyora Montse Latorre diu que per això estan dient que ells seran conseqüents amb lo que 
van votar” 
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*************** 
 
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, 08 d'Octubre de 2015          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 
 
 
 
 


