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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      8 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:   23 de Novembre 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.- Aporvació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte de l'informe morositat 3T/2015 
3.- Donar compte de l'informe de seguiment pla ajust 3T/2015 
4.- Donar compte de l'informe d'execució pressupost 3T/2015 
5.- Aprovació de l'expedient d'ordenances exercici 2016 
6.- Assignació nomenclatura 
7.- Dissolució del Consell Local d'Esports 
8.- Incoació expedient Centre Obert 
9.- Nomenament representant suplent al Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Sociecoòmiques. 
10.- Informació alcaldia 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
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1.- Aporvació 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.  
 
El secretari interventor procedeix a donar lectura de l'acta núm. 8 corresponent a la sessió  celebrada el 
passat dia 8 d’octubre de 2015, la qual és APROVADA PER UNANIMITAT dels membres assistents a les 
sessions.  
                                                             ----------------  
 
2.- Donar compte de l'informe morositat 3T/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 30 d’octubre de 2015, del qual se’n va donar compte a la Junta de 
Govern Local de data 2 de novembre 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: tercer trimestre 2015 
 
- Caràcter: preceptiu 
 
 
I.- ANTECEDENTS 
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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.  

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.”  
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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 cas, 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 
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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.  
 
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 



 
 

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 

6

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 
 
 
Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el tercer 
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  158 352.794,80 € 
Escola de Música 21 2.511,32 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 21 6.297,41 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 22 13.061,16 € 
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SL 
 
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 tercer 
trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  321 250.506,93 € 
Escola de Música 0 0 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 4 1.086,52 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

2 1.853,35 € 

 
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 tercer trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  178 600.777,31 € 
Escola de Música 1 7,22 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 3 2.457,69 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

6 996,00 € 

 
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 tercer trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  236 294.488,54 € 
Escola de Música 2 47,03 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 7 1.947,59 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

2 68,96 € 

 
Móra d’Ebre, 30 d’octubre de 2015” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al tercer 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. 
                                                             ----------------  
 
3.- Donar compte de l'informe de seguiment pla ajust 3T/2015 
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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 
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 tercer trimestre del 2015 relatiu al compliment del 
Pla d’Ajust, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 30 d’octubre 
de 2015, que tot seguit es transcriu literalment: 
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“INFORME DE LA INTERVENCIÓ  

En virtut de l’establert a l’article 10 del RD-llei 7/212, 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 i les seves modificacions. 
 Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i 

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

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

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

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

 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
II . ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre va aprovar el Pla 
d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula l’article 7 del RD Llei 4/2012. 
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de coordinació 
autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament 
de Móra d’Ebre. 
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que; 
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"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. 
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 
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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’octubre 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 d’octubre 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: 
 

- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del 
crèdit disponible i el crèdit disposat. 

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

- Operacions amb derivats. 

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

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 
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.  
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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 30/09/2015. 
 

OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS 

Entidad Local: 
09-43-093 A

 
Móra d'Ebre

 

CIF: 
P4309400B

 

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

 

Identificación 
Entidad 

prestamista 
Tipo de 

operación 
Principal 

Pendien
te de 

amortiz
ar 

Tipo 
de 

inter
és 

(F/V) 

Indice 
de 

referenc
ia 

Marg
en 

(%) 

T.I. 
fijo 
(%
) 

Fecha de 
formaliz. 

Fecha de 
cancelac. 

Años 
de 

carenc
ia 

AGE_LPDTE_2
008 

ADMINISTRAC
IÓN GENERAL 
DEL ESTADO 

Diferimien
to 

Devolucio
n 

participaci
ón 

Tributos 
Estado 

98.110 48.401 F   0,0
0 

20/07/20
10 

 0 

AGE_LPDTE_2
009 

ADMINISTRAC
IÓN GENERAL 

Diferimien
to 

265.020 163.429 F   
0,0
0 

21/07/20
11 

 0 
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DEL ESTADO Devolucio
n 

participaci
ón 

Tributos 
Estado 

O.Tresoreria 
01/07 

BANCO 
BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA, 
S.A. 

Otra 100.000 99.597 V 
EURIBO
R a 3 
meses 

2,50  15/12/20
14 

31/12/20
15 

0 

BCL 

BANCO DE 
CREDITO 
LOCAL DE 
ESPAÑA, S.A. 

Préstamo 
1.558.5

54 
1.168.9

16 
V 

EURIBO
R a 1 
año 

0,15  
08/07/20

05 
16/05/20

30 
3 

105677 
BANCO 
POPULAR 
ESPAÑOL, S.A. 

Préstamo 670.798 628.873 V 
EURIBO
R a 3 
meses 

5,94  
23/05/20

12 
23/05/20

22 
2 

SCH 
BANCO 
SANTANDER, 
S.A. 

Préstamo 598.514 422.140 V 
EURIBO
R a 3 
meses 

0,23  
04/06/20

08 
04/06/20

29 
1 

11.933.532/37 
BANKIA 
BANCA 
PRIVADA, S.A. 

Préstamo 200.000 99.496 V 
EURIBO
R a 1 
año 

1,75  
16/04/20

10 
16/04/20

20 
0 

Caja Madrid BANKIA, S.A. Otra 500.000 338.629 V 
EURIBO
R a 3 
meses 

0,20  
18/06/20

08 
30/06/20

27 
1 

Caixa 
Tarragona II 

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA 

Otra 
1.327.0

79 
943.502 V 

EURIBO
R a 3 
meses 

0,50  
28/05/20

08 
30/05/20

29 
1 

Caixa 
Tarragona III 

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA 

Otra 
1.229.6

25 
874.216 V 

EURIBO
R a 3 
meses 

0,50  
28/05/20

08 
30/05/20

29 
1 

Caixa 
Tarragona 

CAIXA 
D'ESTALVIS 
DE 
TARRAGONA 

Préstamo 150.252 10.732 V 
EURIBO
R a 1 
año 

0,20  
24/01/20

04 
30/09/20

16 
0 

Caixa 
Pensions 

CAIXABANK, 
S.A. 

Otra 500.000 347.222 V 
EURIBO
R a 3 
meses 

0,75  
16/10/20

08 
01/01/20

28 
1 

O. Tresoreria 
01/14 

CAIXABANK, 
S.A. 

Otra 300.000 274.317 V 
EURIBO
R a 3 
meses 

1,95  
30/10/20

14 
31/10/20

15 
0 

9620.308.65299
1-10 

CAIXABANK, 
S.A. 

Préstamo 472.000 57.969 V 
EURIBO
R a 1 
año 

0,50  
27/06/20

07 
30/06/20

16 
0 

C.Catalunya CATALUNYA 
BANC, S.A. 

Otra 285.000 86.518 V 
EURIBO
R a 3 
meses 

0,15  
24/12/20

04 
31/12/20

19 
0 

SOREA 120 OTRA Otra 120.000 92.450 V 
EURIBO
R a 1 
año 

0,00  
02/10/20

02 
01/06/20

37 
0 

SOREA 27 OTRA Otra 27.809 21.129 V 
EURIBO
R a 1 
año 

0,00  
02/10/20

02 
01/06/20

37 
0 

SOREA 450 OTRA Otra 450.759 353.955 V 
EURIBO
R a 1 
año 

0,00  
02/10/20

02 
01/06/20

37 
0 
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OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS 

Entidad Local: 
09-43-093 A

 
Móra d'Ebre

 

CIF: 
B43814938

 

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

Identificación 
Entidad 

prestamista 
Tipo de 

operación 
Principal 

Pendiente de 
amortizar 

Tipo de 
interés 
(F/V) 

Indice de 
referencia 

Margen 
(%) 

T.I. 
fijo 
(%) 

Fecha de 
formaliz. 

Fecha de 
cancelac. 

Años de 
carencia

11068888/36 

BANKIA 
BANCA 
PRIVADA, 
S.A. 

Préstamo 240.000 161.053 V 
EURIBOR a 

3 meses 
0,35  24/04/2008 24/12/2014 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  39,95 18,39 301,91 0 28,69 0 0 388,94

Capítulo 6  64,30 316,37 42,90 0 0 0 0 423,57

Otra deuda comercial  0 0,00 83,81 0 0 0 0 83,81

Total  104,25 334,76 428,62 0 28,69 0 0 896,32

 
 
El deute comercial a 30/09/2015, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 896,32 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 
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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 d’octubre 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. 
 
Móra d’Ebre, 28 d’octubre de 2015” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del tercer 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. 
                                                             ----------------  
 
4.- Donar compte de l'informe d'execució pressupost 3T/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. 
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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: 

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. 
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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 aprtados 7 y 8 anteriores.»” 

Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al tercer 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 d’octubre 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 – 3T 2015 
 
 
 2. ANTECEDENTS 
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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,  
- 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 30/09/2015, 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 67 
Policia local 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

1 
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L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2015 és de 1.289.981,46 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social. 
 
b) A data 30/09/2015, 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 
Administració General de l’Entitat Local i resta de sectors 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

15 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2015 és de 118.105,11 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.  
 
c) A data 30/09/2015, la Societat Esportiva Móra d’Ebre, 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 30/09/2015 és de 38.405,05 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
  
d) A data 30/09/2015, 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 30/09/2015 és de 80.942,13 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al tercer 
trimestre de 2015 és del 46,43%. El grau d’execució del pressupost de despeses al tercer trimestre de 
2015 és del 64,09%. 
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre 
d’ingressos, en termes acumulats, al tercer trimestre de 2015 és del 75,14%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al tercer trimestre de 2015 és del 58,06%. 
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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 847.699,41 €. Per exercici tancats, la 
recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 860.150,97 €. 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 21.142,61 € i el pendent de pagament de 0,00€. Per exercicis tancats, la 
recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 8,910.68€. 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 tercer 
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 
tercer trimestre del 2015 amb les dades introduïdes a la comptabilitat és de 40.660,88 €.  
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi 
del tercer trimestre del 2015 és de 70.898,05 €. 
  
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 tercer 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 € 17.195,98 € 0 € 

Passeig de l’Ebre 
condicionament de la 
façana fluvial 

0 € 174.354,36 € 218.067,50 € 24.143,21 € 

Estabilització 
talussos castell 

0 € 229.126,56 € 322.535,80 € 0 € 

 
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. Així doncs, cal fer constar que aquestes 
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obres ja han estat executades i van finalitzar el dia 24 d’agost de 2015, segons consta en l’acta 
de recepció de les obres i pagades en data 25/08/2015. 
 
 

- 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 del Departament de 
Governació, que tal com indica la resolució d’atorgament, es lliura 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.  
En relació a la justificació del pagament de la totalitat de la despesa d’aquestes obres davant el 
Departament de Governació cal fer constar que l’Ajuntament disposava d’un termini inicial fins al 
dia 30 de setembre, que fou prorrogat per resolució de la Dra. Gral. d’Administració Local, de 
data 30 de setembre, fins al dia 31 d’octubre de 2015.  
 
Aleshores, donat que el Departament de Governació no havia fet efectiu el pagament de la 
totalitat de la bestreta del 75 % de la subvenció concedida, en data 30 d’octubre de 2015, tenint 
en compte els advertiments de la sotasignat pel que fa a les conseqüències de l’incompliment de 
l’obligació de justificar el pagament de la totalitat de la despesa, i seguint les instruccions de 
l’Alcaldia, es va justificar el pagament de l’import de les obres equivalent a l’aportació municipal 
de les obres i a la quantitat rebuda fins a la data de la  bestreta del 75 % de la subvenció 
concedida, ascendint la quantitat total pagada a 295.126,09 euros. Desconeixent la sotasignat si 
l’Institut Català del Sòl ha fet efectiu el pagament de les obres en els terminis legalment 
establerts.  

 
4.3. Morositat 
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el 
tercer 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  158 352.794,80 € 
Escola de Música 21 2.511,32 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 21 6.297,41 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

22 13.061,16 € 

  
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 tercer 
trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  321 250.506,93 € 
Escola de Música 0 0 € 
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Móra d’Ebre Bus, SL 4 1.086,52 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

2 1.853,35 € 

 
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 tercer trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  178 600.777,31 € 
Escola de Música 1 7,22 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 3 2.457,69 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

6 996,00 € 

 
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 tercer trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  236 294.488,54 € 
Escola de Música 2 47,03 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 7 1.947,59 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

2 68,96 € 

 
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 
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Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el tercer trimestre de 2015, el càlcul de la capacitat de finançament és de -1.269.173,13€. 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 de l’Ajuntament al finalitzar aquest trimestre és de 5.819.660,50 €, 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 tercer trimestre, la Societat Móra d’Ebre Bus SL té un deute viu de 161.053,25 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 tercer 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  178 600.777,31 € 
Escola de Música 1 7,22 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 3 2.457,69 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

6 996,00 € 
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Donat els problemes produïts per la multiplicitat d’informació comptable, d’intervenció i altra a trametre a 
les diferents administracions, resulta que la comptabilitat de l’Ajuntament està sofrint un cert retard, així 
doncs, en la data en que s’emet aquest informe les dades no són totes les referides a final del tercer 
trimestre, sinó aproximadament el 85% d’aquestes. En tot cas, al ser dades acumulades, al finalitzar el 
quart trimestre s’incorporaran aquestes. 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del tercer 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 d’octubre de 2015” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al tercer 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. 
                                                             ----------------  
 
5.- Aprovació de l'expedient d'ordenances exercici 2016 
 

Atès que correspon als ens locals en l’àmbit de llurs competències la potestat tributària i financera, així 
com la imposició i reordenació dels seus tributs propis, i que aquests han de ser establerts i regulats per 
les corresponents ordenances fiscals. 
 
Els ens locals han d’aprovar definitivament i publicar els acords precisos d'imposició i ordenació dels 
tributs, amb la finalitat de poder exigir impostos, taxes i preus públics de conformitat amb allò exposat  al 
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de  la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
Davant la conjuntura econòmica en la que ens trobem es creu que no es moment de retocar a l’alça els 
impostos i les taxes municipals, per tant s’opta per la congelació dels impostos, taxes  i preus públics per 
a l’exercici de 2016.  
 
Es pretén modificar conceptes  de les ordenances fiscals núms. 3, 6, 7 i 23 per tal d’adaptar-los a les 
modificacions normatives. 
 
El Parlament de Catalunya ha aprovat algunes disposicions legals que, entre altres finalitats, tenen la 
d’adaptar-se a la Directiva de Serveis del Parlament Europeu,  principalment regulen  les activitats 
econòmiques i a la realització d’obres que les afecten i demès obres menors.   Podem esmentar entre 
elles la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats que deroga la Llei 
3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental i la Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació 
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de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica.  
 
La Llei 20/2009 de 4 de desembre, regula les activitats amb incidència ambiental, en la que s’estableixen 
els següents  règims d’intervenció administrativa de major a menor incidència: 
- d’autorització (annex I) 
- llicència ambiental (annex II)  
- de comunicació prèvia (annex III)   
Les activitats incloses als annexes I i II estant sotmeses a processos i tramitació de controls ambientals 
inicials i periòdics entre dos i sis anys, i a la revisió de les llicències i autoritzacions. 
 
La Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica regula les activitats 
sense incidència ambiental  i les classifica com a:  
 
- Innòcues subjectes a declaració responsable (annex I) 
- de baix risc  subjectes al règim de comunicació prèvia (annex II) 
 
Tanmateix, en l’art. 22 de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,  introdueix al règim de 
comunicació prèvia de forma preceptiva actes d’obra menor,  primera ocupació, canvi d’ús, entre d’altres.  
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció que consten a l’expedient, així com l’altra documentació 
que s’acompanya. 
 
Es proposa a la Comissió informativa general l’adopció del següent dictamen, per a posterior acord 
plenari, 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del articles 1, 2, 4 i 5 de  l’ordenança núm. 3, reguladora 
de l’ICIO, restant tal com segueix: 
 
Article 1. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de l’Impost la realització, dins del terme municipal de Móra d’Ebre de qualsevol 

construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra urbanística o la 
presentació de comunicació prèvia, s’hagi obtingut o no l’esmentada llicència o presentada o no la comunicació 
prèvia, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi. 

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran consistir en: 
a) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta. 
b) Obres de demolició. 
c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició interior com el seu aspecte exterior. 
d) Qualsevulla altra construcció, instal·lació i obra que requereixi llicència urbanística o presentació de la 

comunicació prèvia. 
 
Article 2. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin els propietaris de la construcció, instal·lació o 
obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzi aquesta. A aquests efectes té la consideració de 
propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost de la seva realització. 

2. Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les corresponents llicències o 
presentin la comunicació prèvia o realitzin la construcció, instal·lació i obra, si aquesta no la realitza el subjecte 
passiu contribuent. El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, 
estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense 
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que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No 
obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna 
comprovació. 

4. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a 
designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda 
Pública. 

 
Article 4.  Base imposable, quota, i meritament 
 
1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, a 

efectes de la declaració-liquidació que es regula a l’article següent. S’entén com a cost real i efectiu els cost 
d’execució material de la construcció, instal·lació o obra. No formen part de la base imposable del tribut l’Impost 
sobre el Valor Afegit i impostos anàlegs, taxes i preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter públic 
local relacionades amb la construcció, instal·lació o obra, ni els honoraris de professionals, el benefici empresarial 
del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material. 

2.  La quota de l’Impost, serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen, amb una quantitat 
mínima de 15,03 €, encara que es gaudeixi d’alguna bonificació. 

3. El tipus de gravamen serà del 2,47 % 
4. El Tribut s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi obtingut la 

corresponent llicència o presentada la comunicació prèvia. 
 
Article 5. Autoliquidació de l’impost 
 
1. Els subjectes passius d’aquest Impost  vénen obligats a autoliquidar-lo, i utilitzaran a l’esmentat efecte el model de 

declaració-autoliquidació establert per l’Ajuntament, tenint en compte a l’esmentat fi el moment de la meritació del  
Tribut. 

2. La concessió de la llicència, la presentació de la comunicació prèvia, o l’inici de la construcció portarà aparellada 
l’obligació de declarar i autoliquidar provisionalment el Tribut.  

 

Segon.: Aprovar provisionalment la modificació dels articles 1, 5 i 7.3 de  l’ordenança núm. 6, reguladora 
de taxa per expedició de documents administratius, restant tal com segueix: 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985,  de 2 d'abril, 
reguladora  de les Bases de Règim Local,  i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 
5 de març,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per expedició de documents administratius,  que es  regirà per aquesta ordenança fiscal,  les normes de  la  qual s'atenen al 
que disposa als articles 20 i 57 de l'esmentat RDL 2/2004. 

Article 5. Exempcions  
 
1. Gaudiran  d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies: 
  a) Els subjectes passius que, mitjançant justificació emesa pels Serveis Socials, acreditin la manca de recursos 

econòmics.    
 
Article 7. Tarifa 
 
1. La  tarifa  a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 

 
3. Documents relatius a serveis d’urbanisme:  

 
Llicències i comunicacions prèvies d’obres:  
 

Obra major  el 0,20 % del pressupost d’execució 
material,segons valoració dels serveis tècnics 
municipals. 

Obra menor 3,25 € 

 
Llicència d’activitats: 
 

Sotmeses a règim d’autorització ambiental (Annex I Llei 
20/2009) 

102,38 € 

Sotmeses a règim de llicència ambiental (Annex II Llei 71,50 € 
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20/2009)  i llicència (Decret 112/2010) 

Incloses en el regim de comunicació (Annex III Llei 
20/2009) i comunicació Decret 112/2010, annex II Llei 
16/2015 o altra normativa sectorial 

107,22 € 

Activitats innòcues (Annex I Llei 16/2015) 107,22 €  

Per avaluació, control inicial o control periòdic de les 
activitats  

50,15 € 

Per modificació substancial  92,94 € 

Per modificació no substancial 92,94 € 

Per revisió de la llicència ambiental 92,94 € 

Per adequació de les activitats 92,94 € 
 
  Altres expedients i documents: 
 

1a ocupació (cada habitatge) 9,74 € 

1a ocupació (per inspecció tècnica) 30,93 € 

Llicència de segregació, parcel·lació o agrupació (per 
unitat) 

9,74 € 

Reparcel·lacions  757,06 € 
Constitució o modificació de la propietat horitzontal (per 
unitat) 

9,74 € 

Expedient de ruïna 194,65 € 

Còpies de plànols i altres documents (per full) 3,25 € 

Certificacions i informes urbanístics 9,74 € 
Amidaments realitzats pel tècnic municipal 32,48 € 

Serveis urbanístics de pressupost entre 601 i 1500 €,  6% sobre pressupost 

Serveis urbanístics de pressupost de més de 1500 €, 5% sobre pressupost 

Tramitació projecte d’urbanització (gestió urbanística) 500,00 € 

Tramitació de polígons d’actuació (gestió urbanística) 500,00 € 

Tramitació de planejament derivat i modificacions de 
planejament general a instància de particular  

500,00 € 

Altra documentació no tarifada  6,50 € 

 

Tercer.: Aprovar provisionalment la modificació dels articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 de la ordenança fiscal núm. 
7, reguladora de la taxa per l’obertura d’activitats innòcues, restant tal com segueix: 

Article 1. Fonament i naturalesa  

 
A l'empara del que disposen els articles 57 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les 
hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament 
aprova les taxes per  a la tramitació del procediment d’obertura d’establiments d’activitats innòcues sotmesos al règim 
de declaració responsable de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  
 
Article 2. Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, desenvolupada amb motiu de 
l’obertura d’establiments industrials i comercials o la revisió de les seves instal·lacions, que tendeix a verificar si 
aquests reuneixen les condicions requerides per al seu funcionament, com a pressupòsit necessari orientat a la 
tramitació, la revisió o la comprovació dels documents a presentar a l’Administració municipal quan l’exercici de 
l’activitat estigui sotmès a l’obligació de presentar una comunicació o una declaració responsable.  
Així mateix constitueixen el fet imposable d’aquesta Ordenança les actuacions i activitats administratives realitzades 
d’ofici, que tenen per objecte comprovar, supervisar o recollir la informació adient sobre l’adequació a normativa de les 
obres i instal·lacions dels establiments industrials, comercials i de serveis, per raons de seguretat, salubritat, 
urbanístiques i de compliment de la resta de normativa sectorial que els sigui d’aplicació. 
 
2. Constituiran el fet imposable als efectes d'aquesta Ordenança els casos següents:  

a) La primera instal·lació d'establiments.  
b) Les modificacions o ampliacions d’activitats en relació a allò que està autoritzat. 
c) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci. 
d) Per adequació d’activitats amb o sense llicència prèvia. 
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Article 3. Subjecte passiu  
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei general tributària que estan obligades com a titulars d’establiments en els 
quals es produeix algun dels fets esmentats en l’article anterior. 

 
2. En el supòsit d'haver obert l'establiment sense haver efectuat la pertinent comunicació o la presentació de la 
declaració responsable, es constitueix en subjecte passiu d'aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi 
l'activitat.  
3. Seran responsables de les obligacions tributàries d’aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques a que es 
refereixen els articles 42 i 43 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5. Quota tributària  
 
1. Constitueix la base imposable la realització de les activitats pròpies dels establiments que es pretenent obrir o traspassar, 
quantificades d’acord amb la tarifa següent: 
 

Fins a 75 m2  61,96 € 
A partir de 75 m2  0,62 €/m2. 

Per modificació/ampliació 50,15 € 

Per adequació de les activitats 61,96 € 

Transmissió de llicència  61,96 € 

  
2. Quan l’activitat en qüestió, es sol·liciti en sol rústic, de conformitat amb la legislació vigent, tindrà una reducció del 75 %, 
sobre les tarifes anteriors. 
 
Article 6. Meritació de la taxa  
 
1. L’obligació de contribuir neix en el moment d’efectuar-se la comunicació prèvia o presentació de la declaració 
responsable, o en el de la presentació de la documentació necessària per realitzar els tràmits esmentats. En cas que 
no s’efectuï la comunicació, l’obligació neix en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de l’activitat al 
subjecte passiu. En aquest últim cas, simultàniament al requeriment l’Ajuntament podrà, si s’escau, requerir 
l’autoliquidació de la corresponent taxa, sense menyscapte de procedir a la seva liquidació provisional quan sigui 
exigible.  
2. La comunicació prèvia o la presentació de la declaració responsable hauran de formular-se abans de l’obertura i 
posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de que es tracti. 
 
Article 7. Tramitació i efectes 
 
1. Per la tramitació dels supòsits sotmesos a comunicació prèvia o declaració responsable o per a la tramitació dels 
altres procediments administratius a que fa referència aquesta ordenança els subjectes passius estan obligats 
prèviament, a autoliquidar la taxa corresponent, per a la qual cosa utilitzaran l’imprès establert amb aquesta finalitat. 
2. El pagament de les taxes regulades per aquesta ordenança fiscal no suposarà en cap cas la legalització de l’exercici 
de l’activitat. 
3. Fins a la data en què s’adopti l’acord municipal o la resolució de l’alcaldia sobre els procediments administratius que 
regula aquesta ordenança, les persones interessades podran renunciar-hi expressament, i llavors els drets liquidables 
quedarien reduïts al 20 % del que correspondria, si a la data de la renúncia no s’haguessin emès els informes tècnics 
necessaris per a la resolució de l’expedient. En els casos en què aquests informes ja s’haguessin emès a la data de la 
renúncia, es liquidarà el 80 % de l’import de la taxa que correspongui. 
 
Article 8. Infraccions i sancions  
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària i la normativa que 
la desplega.  
 

Quart: Aprovar provisionalment la modificació dels articles  1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 de la ordenança fiscal núm. 
23, reguladora de les taxes per l’atorgament de llicències sotmeses a la LIIA, restant tal com segueix: 

Article 1. Fonament i naturalesa  

 
A l'empara del que disposen els articles 57 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les 
hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament 
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aprova les taxes per  l'atorgament de llicència de les activitats sotmeses al règim de prevenció i control ambiental que 
es regulen per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost que aprova el reglament que els 
desenvolupa, a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica i a les activitats sotmeses al règim de 
llicència i/o comunicació per una altra normativa sectorial aplicable. 
 
Article 2. Fet imposable  
 
El fet imposable es determina per la prestació dels serveis tècnics i administratius dimanants de la sol·licitud de les 
autoritzacions, de les llicències ambientals, llicències municipals, i de les activitats sotmeses al règim de comunicació 
prèvia, de les quals, inexcusablement, han d'estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupin les activitats 
descrites a l’article primer d’aquesta ordenança. 
 
Constituiran el fet imposable als efectes d'aquesta Ordenança els casos següents:  

a) La primera instal·lació d'establiments.  
b) Els trasllats d’activitats a un altre establiment. 
c) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci. 
 

Article 3. Subjecte passiu  
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei general tributària peticionàries de les autoritzacions i llicències gravades 
en aquesta Ordenança, o que en resultin beneficiades.  
2. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes passius seran els titulars de 
l'activitat. 
3. En el supòsit d'haver obert l'establiment sense la preceptiva llicència municipal, o sense haver efectuat la pertinent 
comunicació, es constitueix en subjecte passiu d'aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l'activitat.  
4. Seran responsables de les obligacions tributàries d’aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques a que es 
refereixen els articles 42 i 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 5. Quota tributària  
 
1. La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes següents:  

 

Per l'atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al 
règim de llicència ambiental, annex II de la Llei 20/2009 o altra 
normativa sectorial 

92,94 € 

Per l'atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al 
règim de llicència municipal segons Decret 112/2010 

92,94 € 

Per tramitació d’activitats sotmeses al règim de comunicació 
prèvia de l’annex III de la Llei 20/2009, del Decret 112/2010, 
de l’annex II de la Llei 16/2015 o altra normativa sectorial 

92,94 € 

Per transmissió o canvi de titularitat de la llicència o 
comunicació prèvia 

99,17 € 

 
Article 6. Meritació de la taxa  
 
3. L’obligació de contribuir neix en el moment de formular-se la sol·licitud d’autorització, de llicència o d’efectuar-se la 
comunicació prèvia, o en el de la presentació de la documentació necessària per realitzar els tràmits esmentats. En cas 
que no es dugui a terme la sol·licitud de llicència o no s’efectuï la comunicació, l’obligació neix en el moment que es 
produeixi el requeriment de legalització de l’activitat al subjecte passiu. En aquest últim cas, simultàniament al 
requeriment l’Ajuntament podrà, si s’escau, requerir l’autoliquidació de la corresponent taxa, sense menyscapte de 
procedir a la seva liquidació provisional quan sigui exigible.  
4. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia hauran de formular-se abans de l’obertura i posada en 
funcionament dels establiments o instal·lacions de que es tracti. 
 
Article 7. Tramitació i efectes 
 
1. Per la tramitació de les autoritzacions, llicències, per a la tramitació dels supòsits sotmesos a comunicació prèvia o 
per a la tramitació dels altres procediments administratius a que fa referència aquesta ordenança els subjectes passius 
estan obligats prèviament, a autoliquidar la taxa corresponent, per a la qual cosa utilitzaran l’imprès establert amb 
aquesta finalitat. 
2. El pagament de les taxes regulades per aquesta ordenança fiscal no suposarà en cap cas la legalització de l’exercici 
de l’activitat. 
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3. Fins a la data en què s’adopti l’acord municipal o la resolució de l’alcaldia sobre els procediments administratius que 
regula aquesta ordenança, les persones interessades podran renunciar-hi expressament, i llavors els drets liquidables 
quedarien reduïts al 20 % del que correspondria, si a la data de la renúncia no s’haguessin emès els informes tècnics 
necessaris per a la resolució de l’expedient. En els casos en què aquests informes ja s’haguessin emès a la data de la 
renúncia, es liquidarà el 80 % de l’import de la taxa que correspongui. 
 
Article 8. Infraccions i sancions  
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària i la normativa que 
la desplega.  
 

Cinquè: Aquests acords provisionals s’han d’exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils des del 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes 
de l’art. 18 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes 
Locals,  pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes. 
 

Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament adoptats els acord provisionals. 
 
El sr. Joan Piñol destaca que en aquest punt de l’ordre del dia es pot comprovar que pel que fa a 
les ordenances fiscals l’Ajuntament de Móra d’Ebre congela absolutament tots els seus impostos 
i taxes, i per tant no hi ha cap tipus d’increment, ni tant sol l’IPC, en aquest exercici que 
començarà a partir del gener. Per tant les modificacions que proposen són de caràcter 
administratiu, que calia actualitzar d’acord amb la normativa existent, ja que el redactat havia 
quedat obsolet..  
La sra. Cinta Agné comenta que el seu grup  votarà en contra.; no per que estiguin en contra de 
que es congelin, sinó per que els hi hagués agradat que l’Ajuntament hagués rebaixat l’IBI en 
edificis eficients a l’any 2016., ja que han vist que Hisenda per l’any 2016 permetrà als 
ajuntaments reduir-lo un 20% als edificis més eficients, i això els hi hagués agradat que  
s’hagués contemplat. 
 
El sr. Joan Piñol respon que si només per aquest qüestió votaran en contra,li recorda que 
l’Ajuntament ja l’ha baixat, i no només als edificis eficients sinó de tots els edificis que hi ha al 
municipi, concretament amb un 5% que és el que es permetia en aquell moment ; en tot cas, diu 
que prenen nota d’aquest tema i els invita que per al pròxim exercici ho puguin fer en temps i 
forma, per a que en tot cas ho puguin debatre abans de portar-ho al ple i incloure-ho si és 
menester, per que li sembla fora de lloc el fet de que ho traslladin al equip de govern al moment 
d’aprovar-ho a la sessió plenària i no ho facin en prèvies reunions que han tingut en que si es 
podia traslladar i proposar, negociar i incorporar. La sra. Cinta Agné respon que estaran  molt 
contents de participar i aportar les seves idees.    
 
La sra. Dolors Gurrera comenta que al  seu grup li sembla bé que s’hagin congelat i no s’hagin 
augmentat, però pensen que s’hagués pogut fer un esforç mínim i fer una petita reducció de l’IBI 
ja que aquest any es permet fer una reducció i per això el PSC-CP s’abstindrà.  
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El sr. Joan Piñol insisteix en el que li ha explicat a la sra. Cinta Agné. Que per ell no tenen sentit 
tots aquets plantejaments en aquest moment i que entén que s’haurien de fer en un altre foro en 
que es permet incorporar aquestes propostes.  
 
D’altra banda els hi comenta que l’Ajuntament està subjecte a un pla econòmic i financer, i que 
condiciona quines són les bonificacions i reduccions que es poden fer dels seus ingressos i 
tributs.També aprofita per  recordar que  l’equip actual es l’únic que ha  reduït  impostos , malgrat 
que les condicions econòmiques eren diferents en anys anteriors.. Finalment prega que es sigui 
conseqüent en quin àmbit es mouen i en quina situació s’està, per que és molt bonic fer aquest 
tipus de propostes, però s’han d’implementar i pagar totes les despeses de l’Ajuntament.  
 
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 vots en contra dels 
representats del grup municipal d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
6.- Assignació nomenclatura 
 

ANTECEDENTS 
 
Es proposa l’assignació del nom de “Carrer de Pepita Grangé Torá”, en reconeixement a la figura de la 
que va esser una reconeguda llevadora de la nostra vila durant molts anys i una persona molt estimada 
per la població, al tram comprès entre el complex esportiu, pavelló i pistes de pàdel i el carrer Pau  
Casals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari referit a les vies 
públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
PROPOSTA D’ACORDS: 
 
1. Aprovar inicialment la nova nomenclatura del carrer sense nom, com a carrer de Pepita Grangé Torá, al 
tram comprès entre el complex esportiu, pavelló i pistes de pàdel i el carrer Pau casals, d’acord amb els 
plànols que consten a l’expedient. 
 
2. Sotmetre-ho a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant edicte al tauler d’edictes 
municipal, a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o els 
suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no 
s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense 
necessitat de nova aprovació en forma expressa. 
 
3. Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat dels 
precedents acords. 
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4.Cas de que no es presentin reclamacions quedarà aprovat definitivament l’expedient i es  comunicarà 
aquest acord als veïns afectats, sol·licitants, així com a la resta d'entitats, agrupacions locals i institucions 
interessades ( Correus i Telègrafs, Comissaria de Policia, Prefectura Provincial de Tràfic, Delegació 
d'Hisenda, Registre de la Propietat, Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística, Institut 
d'Estadística de Catalunya ..etc..).  
 
El sr. Joan Piñol amplia la informació dient que el carrer que pretenen donar-li el nom Pepita 
Grange Torà” i a sota entre parèntesis ficarà “llevadora, és el carrer que en aquets moments hi 
ha a la vora hi ha el pavelló poliesportiu i la piscina coberta, i per  les pistes de pàdel i el  carrer 
nou que s’ha obert fa poc que connecta amb el carrer Pau Casals. “. L’equip de govern pensa 
que és just que es conegui per la seva professió, i el fet que estigui al costat de llocs on es 
pràctica l’esport també li dona sentit ja que ella va obrir un dels primer gimnasos del poble i 
sempre ha fomentat l’esport. La placa  es col·locarà conjuntament amb de la Plaça Santa 
Teresa, la qual ja es va aprovar al anterior Ple;  més endavant a la festa de Sant Antoni també hi 
ha un acte preparat en compliment d’un acord que s’havia pres en anterioritat i que va ser 
rectificat de nou per una moció d’ERC, on es farà la col·locació de la placa del carrer Artur Bladé 
i Desumvila que està situat a prop de la rotonda de Benissanet a la nacional. 
 
La sra. Cinta Agné celebra la iniciativa i felicita a l’equip ja que els agrada molt que fiquen el nom 
a un carrer de la senyora Pepita Grange, una gran professional i persona. I a l’hora reivindica 
que es vagin ficant més noms de dones als carrers, per que aquí Móra d’Ebre sol n’hi a vuit.  
 
El sr. Joan Piñol respon dient que ho tindran en compte, però creu que cal valorar els mètrits i a 
la persona sense cap tipus de discriminació.  
 
Aprovat per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
7.- Dissolució del Consell Local d'Esports 
 

En sessió plenària de data10 de maig de 2012, es va constituir el Consell Local Esportiu de Móra d’Ebre, 
així com es va aprovar el reglament que regulava el seu funcionament. 
 
Atès que d’acord amb el reglament el plenari del Consell està integrat pel president, un representant de 
les entitats esportives i un representant de la SEME. 
 
Atès que per aquesta nova legislatura la regidoria d’esports per tal de desenvolupar les seves tasques 
creu adient mantenir un tracte més directe amb totes les entitats esportives, així com convidar-les a 
participar en els actes i esdeveniments que es puguin organitzar. 
 
En la darrera reunió mantinguda amb les entitats esportives del municipi es va posar de manifest aquest 
fet, manifestant aquestes la seva conformitat  ja que ho troben més adequat i a l’hora tenen una 
representació més directa i concreta i no com en l’actualitat que un membre d’entre totes les entitats les 
representa,  per la qual cosa van creure oportú demanar la dissolució del Consell.  
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Per tant, l’ajuntament fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent,  d’acord amb les 
consideracions de la regidoria d’esports i la petició de les entitats esportives, proposa a la comissió 
informativa per a posterior acord plenari,  
 
PRIMER: Dissoldre el Consell Local Esportiu de Móra d’Ebre i deixar sense efectes el reglament que regula  
el seu funcionament. 
 
SEGON: Donar la publicitat legalment establerta. 
 
El sr. Joan Piñol amplia la informació dient que això és un acord que s’envia a Ple per que és 
normatiu i protestatiu del plenari prendre aquesta decisió, tot i que aquest petició és fruit de les 
mateixes entitats integradores d’aquest Consell Local d’Esports.La sra. Dolors Gurrera pregunta 
quina periodicitat tenia el Consell Esportiu.La sra. Maria Rodríguez respon dient que es reunien, 
en teoria, un cop cada tres mesos, lo que passa és que no es duia a terme i per això les entitats 
han preferit tindre un tracte més proper entre i ells, i convocar quan calgui. La sra. Dolors Gurrera 
diu es pensava que si es fes un cop a l’any, per compartir experiències i programacions. La sra. 
Maria Rodríguez respon que ja van fer una reunió a principis de setembre per pactar horaris, i 
que els membres van comentar que quedar un cop cada tres mesos sense tenir un tema a 
tractar els hi implica una pèrdua de temps i  per tant, van acordar convocar  una reunió a principi 
de temporada i sempre que sigui necessari . 
 
El sr. Joan Piñol diu que això es tracta d’una decisió que han pres les pròpies entitats esportives; 
vol destacar que hi ha un tema pendent d’executar per manca de recursos humans i tècnics, que 
es durà a terme quan es pugui, es tracta de elaborar una agenda municipal que inclogui tota 
mena d’actes socials, culturals i esportius del municipi, que  ajudarà a les entitats a organitzar les 
activitats entre elles sense solapar-se, i més tard,  fer-la interactiva per a que siguin les pròpies 
entitats qui es puguin autoorganitzar.    
 
Aprovat per MAJORIA de 10 vots a favor dels representants dels grups municipals de CIU, PSC i 
PP i tres abstencions dels representats del grup municipal d’ERC, dels tretze membres que 
integren el seu nombre legal. 
                                                    ----------------  
 
8.- Incoació expedient Centre Obert 
 

És d’interès d’aquest ajuntament proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc 
mitjançant  un Centre Obert. 
 
La Llei 12/2007 atribueix als municipis com a competència pròpia, l’establiment dels centres i els serveis 
corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials bàsics i, per tant, els capacitat per a l’establiment dels 
centres oberts per a infants amb risc d’exclusió social, indicant però, que en cas que aquests no estiguin 
en condicions d’assumir les seves competències, la comarca suplirà el municipi en la titularitat de la 
competència en qüestió. 
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Atès que actualment l’ajuntament de Móra d’Ebre ni el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre no presten el 
servei de centre obert (servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents), 
inclòs a la cartera de serveis socials vigent (prestació 1.1.6.1) com a servei social bàsic i com a prestació 
garantida, i que per tant, és convenient disposar d’aquest servei i regular-ne el seu establiment per tal de 
garantir i proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc. 
 
Atès que les prestacions garantides són aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que es 
troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials, tenen dret a 
rebre-les i l'Administració té l'obligació de prestar-les, independentment de la disponibilitat pressupostària. 
Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema judicial. 
 
Com sigui que algunes de les mesures d'atenció social i educativa que s'estableixen des dels ens locals, 
com a competència davant les situacions de risc en la infància i l'adolescència, són l'atenció en centre 
obert i altres serveis socioeducatius (art. 104e, llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 
l'adolescència), que es defineixen com: 
 

- Els serveis de centre obert per a infants, adolescents i joves són serveis diürns que realitzen una tasca 
preventiva que donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, 
la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències 
socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individual, el grupal, la família, el treball en 
xarxa i amb la comunitat. 

- És un recurs diürn, fora d'horari escolar, per als infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i 
laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el suport d'un adult i/o que es troben en risc d'exclusió 
social. Les activitats que es desenvolupen als centres oberts tenen  la finalitat de treballar l'empatia, els 
valors i les habilitats socials de forma totalment lúdica. També es treballa el reforç en els aprenentatges 
escolars i l'adquisició dels hàbits d'estudi en cas que sigui necessari. 

 
Com sigui que per tal de desenvolupar aquest servei es necessari la redacció d’un projecte educatiu per 
tal de ser una guia i una eina de treball per a tots els professionals implicats amb el treball amb infància i 
adolescència en risc a Móra d’Ebre i especialment per a tots aquells que treballin en el marc del centre 
obert municipal  
 
Vist que abans de procedir a prestar el servei de Centre Obert per part de l’Ajuntament, cal elaborar un 
document que enumeri i defineixi tots els aspectes del servei de Centre Obert, que formuli els seus 
objectius, estableixi la seva estructura organitzativa i el seu règim intern, amb la redacció d’un reglament. 
 
Vist que l’Ajuntament no compta amb suficients mitjans propis per tal de gestionar directament aquest 
servei de centre obert, i que la normativa aplicable contempla la possibilitat que aquest es pugui prestar 
mitjançant un contracte de serveis. 
 
Com sigui que aquest servei esta finançat pel departament de Benestar i Família ( pressupostat en la fitxa 
presentada per part de l’ajuntament de Móra d’Ebre) i d’acord amb el  contracte programa signat entre el 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i el departament de Benestar i Família. 
 
Atès que per Junta de Govern Local de data 13 d’octubre de 2015 iniciar aquest expedient i demanar els 
informes corresponents als organismes corresponents.   
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
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ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar la redacció d’un Projecte educatiu de Centre Obert a Móra d’Ebre que englobi 
tots els aspectes del servei de Centre Obert, que formuli els seus objectius, estableixi la seva 
estructura organitzativa i el seu règim intern, amb la redacció d’un reglament .  
 
SEGON.- Crear una Comissió d'Estudi per a la redacció d’aquest projecte educatiu de Centre Obert i 
encomanar a aquesta Comissió la redacció, en el termini d'un mes des de la seva constitució, d’aquest 
document per la seva aprovació posterior. 
 
TERCER.- Sol·licitar al departament de Benestar Social i Família l’autorització administrativa del servei de 
centre obert per la seva obertura. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer 
efectius els acords precedents. 
 
El sr. Joan Piñol destaca que s’intentarà dur a terme la implantació d’aquest servei de manera 
provisional i transitòria amb les instal·lacions del menjador del centre escolar Lluís Viñes a final 
d’any, per poder complir amb els ingressos del conveni que té destinats el Consell Comarcal dins 
del conveni Marc Benestar Social, el qual aquest any s’acaba i al 2016 en comença un de nou de 
4 anys més. A partir d’aquí, es tindrà nova dotació econòmica i es podrà fer una licitació d’aquest 
servei d’una manera adequada, les quals en aquets moments no és possible.  
 
La sra. Mònica Amorós pregunta si el servei de català quedarà al mateix lloc, i el sr. Joan Piñol 
respon que el servei de català s’ubicarà de manera transitòria i temporal a un local del Consell 
Comarcal.   
 
Aprovat per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal. 
                                                         ----------------  
 
9.- Nomenament representant suplent al Consorci Intercomarcal d'Iniciatives 

Sociecoòmiques. 
 

Atès que com a conseqüència de les passades eleccions locals del dia 24 de maig, s'ha procedit a la 
renovació de la corporació amb la constitució del nou Ajuntament, que va tenir lloc el passat dia 13 de 
juny, i  es fa necessari procedir a una nova designació de representants d’aquesta Corporació en els 
diferents òrgans i administracions. 
 
Vist el que disposa l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el qual 
estableix la competència de l'Alcalde pel que fa a la representació de l'Ajuntament , 
 
Atès el que s’estableix a l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals, 
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Atès que en la sessió plenària de data 14 de juliol de 2015, d’organització, es va nomenar com a  
representant de la Corporació al CONSORCI INTERCOMARCAL INICIATIVES SOCIECONÒMIQUES, 
Sr. Sixte Melchor Giménez. 
 
Atès que és necessari el nomenament d’un substitut, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
PRIMER: Nomenar com a substitut del Sr. Sixte Melchor Gimenez en al CONSORCI INTERCOMARCAL 
INICIATIVES SOCIECONÒMIQUES, al regidor Sr. Julio Roca Font. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord al CONSORCI INTERCOMARCAL INICIATIVES 
SOCIECONÒMIQUES 
 
El sr. Joan Piñol comenta de que es tracta de la nominació d’una persona per substituir al sr. 
Sixte Melchor en aquest càrrec, ja que hi ha vegades que ell no pot anar, en aquest cas la 
proposta feta és la del sr. Júlio Roca. 
 
Aprovat per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
10.- Informació alcaldia 

 
El sr. Joan Piñol comenta que en la Junta de Govern Local s’ha aprovat de manera definitiva dos 
plecs de clàusules administratives particulars de la concessió del Bar de la llar dels jubilats i el 
quiosc del Passeig del Pont, i que estan a exposició pública. 
 
També informa  que  el passat dilluns es va fer un requeriment a la societat que ostentava el Bar 
Poliesportiu que es personessin a l’Ajuntament el passat dilluns a les 9:15 del matí si tenien la 
intenció de continuar portant el servei amb totes les condicions i a les 9:30 a les instal·lacions del 
Poliesportiu  si no volien continuar presentat aquest servei i per tant abandonar-lo; així doncs a 
les 9.30 un representat de l’empresa adjudicatària es va presentar al Poliesportiu, manifestant 
que no volien continuar el servei i va entregar les claus davant del  personal de l’Ajuntament que 
estava alli i aixi com  la sra. Notaria , que va  aixecar acta del fet i del que hi  havia dins el local.; 
en relació al  deute existent de la societat amb l’Ajuntament, informar que  ja s’han donat 
instruccions als advocats i serveis jurídics per a que facin els requeriments i demandes 
oportunes, i també sobre l’incompliment del contracte i l’abandonament del servei.  
 
Ara cal redactar unes bases del  concurs per adjudicar  el Bar Poliesportiu per a que sigui 
gestionat novament per la persona guanyadora del concurs. Mentrestant tot això es tramita 
s’obrirà el Bar Poliesportiu de forma transitòria amb un empresari local, el qual es va prendre 
l’acord al consell d’administració de la Societat Esportiva Municipal de Mora d’Ebre. Per úlltim 
agraeix  a tots els  membres del ple la seva sensibilitat i comprensió en aquest tema.  
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El sr. Sixte Melchor  demana  a l’alcalde que li cedeixi la paraula i pregunta a les representants 
dels Grups Municipals  d’ ERC-AM i del  PSC-CP si poden quantificar les rebaixes que han 
demanat a  l’IBI; la sra. Dolors Gurrera diu que el PSC no ho té quantificat; i la  sra. Cinta Agné 
diu que hi ha una qualificació que va de la A fins a la G, i com més eficient és més rebaixa tens. 
Si tens la major qualificació, que és la A, tens una rebaixa del 20%, i així va baixant: el B un 16%, 
el C un 12%, la D un 8% i la E un 4%., i que en dfinitiva,  tampoc ho ha quantificat. El sr. Sixte 
Melchor  diu que s’ha de tenir una previsió estimada del edificis que poden assumir això, per tal 
de reflexar-ho al Pressupost i  saber la repercussió; la sra. Cinta Agné respon dient que és díficil 
ja que dependrà  de la gent que  ho demani. 
 
La sra. Dolors Gurrera explica que el seu és agafar el que es recapta de l’IBI i fer un 5%., però  
que  no té suficient informació; en aquest sentit la sra. Montse Latorre diu que no tenen la 
informació de lo que s’ha recollit ni previst al 2015, tenen la del 2014., però  que a la proposta de 
pressupostos que han fet pel 2016, allí si que ho han quantificat i diuen d’on es pot treure. 

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

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

 


