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 ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      1 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   29 de Febrer de 2016 
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. Mònica Amorós Gurrera, Regidora 
Sr. Alex de la Guia Fernandez, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sra. Montserrat Latorre Pasanau, Regidora 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
2.- Informació Resolucions i Decrets dictats d'ençà la darrera sessió. 
3.- Donar compte de l'informe de seguiment Pla ajust 4T/2015 
4.- Donar compte de l'informe morositat 4T/ 2015 
5.- Donar compte de l'informe d'execució pressupost 4T/2015 
6.- Aprovació exp. 2/2016, de modificació de crèdit per suplement. 
7.- Aprovació Padró d'habitants a 1/01/2016 
8.- Aprovació modificació ordenança fiscal núm. 8, taxa cementiri municipal. 
9.- Aprovació modificació ordenança fiscal núm. 13 obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús 
públic… i de les Directrius i Condicions obertura rases via pública. 
10.- Aprovació inicial bases d'ajuts a famílies Monoparentals. 
11.- Aprovació conveni entre el departament d'Interior i l'Ajuntament de Móra d'Ebre, per a la connexió als 
sistemes d'informació policial. 
12.- Aprovació mocions presentades pels grups municipals. 
13.- Informació Presidència. 
14.- Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
El senyor Joan Piñol obre la sessió i  dirigeix unes paraules de  condol de  part de la Corporació 
a la senyora Cinta Agné per la defunció de la seva mare. 
 
A continuació demana que s’inclogui  en caràcter d’urgència l’aprovació del conveni sobre el 
sistema d’informació policial entre el departament d’interior i l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 
Lamenta que s’hagi lliurat a últim moment, però l’han rebut avui li han cregut oportú incloure’l ja 
que es tracta de que la policia local tingui accés a un arxiu d’informació important.  
S’aprovat per unanimitat del assistents 
 
 
1.- Aprovació, si s'escau, 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. 8/2015, corresponent a la sessió 
celebrada el passat dia 22 de desembre de 2015, la qual és APROVADA PER UNANIMITAT dels 
membres assistents a la sessió.  
                                                             ----------------  
 
2.- Informació Resolucions i Decrets dictats d'ençà la darrera sessió. 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió plenària:  
 
 numero data resum 

   
   20160007 12/02/16 Bestreta treballador Municipal IVM 
20160006 29/01/16 Incoació expedient ordenança fiscal núm. 8 taxa Cementeri Municipal 

20160005 27/01/16 
Convocatòria Mesa contractació expedients gestió de serveis per concessió Bar 
Casal Jubilats i Quiosc Bar Passeig del Pont. Obertura Sobre 3 

20160004 25/01/16 Nomenament assistència representant a l’AMI 

20160003 22/01/16 
Convocatòria Mesa contractació expedients gestió de serveis per concessió Bar 
Casal Jubilats i Quiosc Bar Passeig del Pont. Obertura Sobre 1 i 2 

20160002 22/01/16 Celebració festa establiment Bar Megalític 
20160001 14/01/16 Pròrroga contracte Sr. IAV 
20150118 31/12/15 Expedient al·legacions POUM passeig de la Ràdio  
20150117 31/12/15 Aprovació suplement Capítol 1 
20150116 31/12/15 Aprovació ADO’s 
20150115 23/12/15 Bestreta BASE  
20150114 22/12/15 Convocatòria Ple 
20150113 17/12/15 Convocatòria Comissió Informativa 

                                                             ----------------  
 
3.- Donar compte de l'informe de seguiment Pla ajust 4T/2015 
 
Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març de 2012 va aprovar un 
Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord amb la seva potestat d’autoorganització i en 
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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 anual relatiu al compliment del Pla d’Ajust, el qual va 
ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 29 de gener de 2016, que tot seguit 
es transcriu literalment: 
   
 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ  
 
 
Adoració Fornós Clúa, tècnica d’administració general del grup A, exercint accidentalment les funcions de 
secretaria i intervenció, per estar vacants les dues places (Resolució DGAL de 26/02/2013), INFORMO: 
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En virtut de l’establert a l’article 10 del RD-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors i en l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre 
modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de conformitat a la Disposició Addicional Primera, apartats quart 
i sisè de la citada Llei orgànica, s’emet el següent informe.  

 
I. NORMATIVA APLICABLE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
II . ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre va aprovar el Pla 
d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula l’article 7 del RD Llei 4/2012. 
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de coordinació 
autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament 
de Móra d’Ebre. 
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que; 
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament que preveu aquest 
Reial decret llei , han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un 
informe de l' interventor sobre l’execució dels plans d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 
4/2012 , de 24 de febrer. 
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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/2082/2014 , de 7 de novembre, que en el 
seu article 10, recull que; 
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat Ministeri abans del dia quinze de cada 
mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització 
de cada trimestre en el cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents: 
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del crèdit 
disponible i el crèdit disposat. 
Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. Igualment , s’inclourà 
informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
Operacions amb derivats. 
Qualsevol altre passiu contingent. 
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust. 
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ...... 
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans del 
dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada 
trimestre, si es tracta de Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
contingut mínim següent: 
 
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. 
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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 4 de gener de 2016, la 
plataforma de captura de dades relativa al "Informe de seguiment del pla d'ajust i altra informació 
addicional (Art. 10 Ordre HAP/2105/2012 , d'1 d’octubre modificat per l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de 
novembre)" , plataforma que estarà disponible fins al 31 de gener de 2016. 
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet el següent; 
 
 
 
 
III . INFORME 
 
1 Que de conformitat amb el que regula l’article 10 del Reial decret-llei 7/2012, l’interventor municipal ha 
d’emetre un informe de manera anual sobre l’execució del pla d’ajust. D’aquest informe se’n donarà 
compte al ple, i del contingut del mateix es traslladarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 
mitjançant la plataforma telemàtica que habilita el mateix Ministeri. 
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han regulat en l’Ordre 
HAP/2082/2014 de 7 de novembre . Per al cas de l'Ajuntament de Móra d’Ebre, en no ser una corporació 
local dels articles 111 i 135 del TRLRHL, la informació s’ha de remetre de manera anual abans del dia 31 
de gener de cada any. 
  
2 L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 10 de l'Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre els punts següents: 
 

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

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

- Operacions amb derivats. 

- Qualsevol altre passiu contingent. 

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

Cal matisar, que la comptabilitat de l’exercici 2015 no està tancada donada la insuficient dotació de 
personal assignada als serveis de comptabilitat-intervenció i l’elevat nombre d’obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La liquidació del pressupost del mateix exercici no està 
aprovada, d’acord amb l’article 191 del TRLRHL la confecció de la liquidació per part de les entitats locals 
s’haurà de dur a terme abans del primer de març, de manera que la informació que s’inclou en el present 
informe i la que es va a remetre al Ministeri a través de la plataforma telemàtica, és la disponible a data 
d’avui a la intervenció municipal, aquesta no ha de tenir alteracions substancials sobre la qual sorgeixi de 
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la liquidació, donat l’avançat estat de la comptabilitat, però sí que pot variar en alguns aspectes 
pressupostaris. 
 
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAP, posseeix el següent índex de 
continguts : 
 
1 . - Informació d’Ingressos. 
2 . - Informació de despeses. 
3 . - Magnituds pressupostàries i d’endeutament. 
4 . - Avanç de romanent de tresoreria. 
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic. 
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de 
crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
7 . - Informació sobre el deute comercial. 
8. -Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
 
 
1 . - Informació relativa a l’evolució dels ingressos a 31/12/2015 i comparativa amb la previsió continguda 
en el pla d’ajust, així com l’execució de les mesures d’ingressos previstes al pla d’ajust i, en el seu cas, de 
les mesures addicionals adoptades.  
 

(en miles de euros) 
Ejecución trimestral realizada de derechos 
reconocidos netos (datos acumulados)  

 

Ingresos  

Dato de 
liquidación 
ejercicio 
2014   

Dato del 
plan de 
ajuste  

1er. 
Trimestre  

2º 
trimestre  

3er. 
Trimestre  

4º 
trimestre  

Proyección 
anual 2015 
estimada 
(**)  

Desviación de la 
estimación anual s/ 
plan de ajuste  

Ingresos 
corrientes:  

4.961,27 5.422,42 0,00 0,00 0,00 4.295,92 4.295,92 -20,77% 

Ingresos 
de capital:  

730,67 460,64 0,00 0,00 0,00 397,98 397,98 -13,60% 

Ingresos 
no 
financieros:  

5.691,94 5.883,06 0,00 0,00 0,00 4.693,90 4.693,90 -20,21% 

Ingresos 
financieros:  

0,00 70,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Ingresos 
Totales:  

5.691,94 5.953,47 0,00 0,00 0,00 4.693,90 4.693,90 -21,16% 

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

 0,00 0,00 0,00 0,00 38,25 38,25 0,0% 

Ingresos 
generados 
derivados 
del propio 
ejercicio de 
la actividad 
económica  

 5.953,47 0,00 0,00 0,00 4.655,65 4.655,65 -21,80% 

 
ingresos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  



  AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
                  
                                 

                   

 
 
 
 

Plaça de Baix, 1      43740 Móra d’Ebre      Tel.  977 40 00 12       Fax 977 40 09 55      Cif núm. P 4309400 B 
e-mail  aj.moradebre@altanet.org 
http://www.moradebre.altanet.org 

8 

Descripción 
medida de 
ingresos  

Dato 
del 
plan 
de 
ajust
e  

Ajustes 
acumulado
s en 
ejercicios 
anteriores  

1er. 
trimestr
e  

2º 
trimestr
e  

3er. 
trimestr
e  

4º 
trimestr
e  

Proyecció
n anual 
2015  
estimada  

Ajustes 
acumulado
s hasta el 
presente 
ejercicio  

Desviació
n de la 
estimación 
anual / 
plan de 
ajuste  

Medida1: 
Subidas 
tributarias, 
supresión de 
exenciones y 
bonificaciones 
voluntarias.  

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

Medida 2: 
Refuerzo de 
la eficacia de 
la 
recaudación 
ejecutiva y 
voluntaria 
(firma de 
convenios de 
colaboración 
con Estado 
y/o CCAA).  

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

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

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

Medida 4: 
Correcta 
financiación 
de tasas y 
precios 
públicos  

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

Medida 5: 
Otras 
medidas por 
el lado de los 
ingresos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,25 38,25 38,25 0,00%  

AHORRO 
TOTAL 
GENERADO 
POR LAS 
MEDIDAS 
relativas a 
ingresos 
CORRIENTE
S  

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

Ahorro total 
generado por 
las medidas 
relativas a 
ingresos  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,25 38,25 38,25 0,00% 

 
2 . - Informació relativa a l'evolució de les despeses a 31/12/2015 i comparativa amb la previsió 
continguda en el pla d’ajust. 
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(en miles de euros) Ejecución trimestral realizada de operaciones 

reconocidas netas (acumulada) 
 

Gastos Dato de 
liquidación 
ejercicio 
2014 

Dato del 
plan de 
ajuste 

1er. 
trimestre  

2º trimestre  
3er. 
trimestre  

4º trimestre  

Proyección 
anual 2015 
estimada 

Desviación de la 
estimación anual / plan de 
ajuste 

Gastos corrientes:  4.549,80 4.358,78 0,00 0,00 0,00 4.270,04 4.270,04 -2,03% 
Gastos de capital:  656,33 588,24 0,00 0,00 0,00 961,84 961,84 63,51% 
Gastos no financieros:  5.206,13 4.947,02 0,00 0,00 0,00 5.231,88 5.231,88 5,76% 
Gastos operaciones 
financieras:  

527,21 545,94 0,00 0,00 0,00 399,96 399,96 -26,73% 

Gastos Totales:  5.733,34 5.492,96 0,00 0,00 0,00 5.631,84, 5631,84 2,53% 
Gastos generados 
derivados de las 
medidas de ajuste 

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

Gastos generados 
derivados del propio 
ejercicio de la actividad 
económica 

 5.492,96 0,00 0,00 0,00 5.663,68, 5.663,68 2,52% 

Saldo obligaciones 
pendientes de aplicar al 
ppto al final de cada 
trimestre:  

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

Periodo medio de pago a 
proveedores (en días):  

 30,00    63,29 63,29 110,96% 

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

     187,38 187,38  

 
Gastos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida de 
gastos  

Dato del 
plan de 
ajuste  

Ajustes 
acumulados en 
ejercicios 
anteriores  

1er. trimestre 2º trimestre  3er. trimestre 4º trimestre  
Proyección 
anual 2015  
estimada  

Ajustes 
acumulados hasta 
el presente 
ejercicio  

Desviación de la 
estimación anual / plan de 
ajuste  

Ahorro en capítulo 1 del Pto 
consolidado (medidas 1,2, 3, 
4, 5, y 6)  

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

Ahorro en capítulo 2 del Pto 
consolidado (medidas 7, 9, 
10, 12, 13, 14 y 15 )  

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

Ahorro en capítulo 4 del Pto 
consolidado (medida 8)  

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

Ahorro en capítulo 6 del Pto 
consolidado (medida 11)  

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

Ahorro en otras medidas de 
gasto (medida 16)  

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

De ellas (medida 16) otras 
medidas de gasto corriente  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a gastos 
CORRIENTES  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro total generado por las 
medidas relativas a Gastos  

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

 
 

• Justificació de les desviacions pel costat dels ingressos 
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Pel que fa referència al resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost d’ingressos hem de matisar i 
justificar les desviacions produïdes entre les previsions del Pla d’ajust per a l’any 2015 i l’execució real 
(projecció anual 2015 estimada). Amb caràcter general, les desviacions produïdes, en termes percentuals, 
es deriven principalment de l’estat de comptabilització dels ingressos (en termes de drets reconeguts 
nets) ja que en el moment que es van complimentar els formularis encara no es disposava de la 
informació comptable en un estat avançat proper al tancament de l’exercici pressupostari. 
 
En particular, en relació als ingressos corrents en què la desviació produïda és del -20,77 %, ens 
remetem als motius amunt indicats, a més de matisar que en el moment de mecanització dels formularis 
encara no es disposava de la liquidació de la concessió administrativa del servei públic d’abastament 
d’aigua potable i clavegueram. 
 
Pel que respecta als ingressos de capital, en què es produeix una desviació de l’estimació anual en 
relació al pla d’ajust aprovat, en un -13,60 %, hem d’afegir que aquest fet és degut al manteniment del 
ritme d’execució d’inversions reals durant l’exercici econòmic 2015 en relació a l’exercici de referència del 
pla d’ajust, la qual cosa, en aquest cas, porta aparellada l’estabilització dels ingressos de capital, en 
concret les subvencions de capital que financin aquestes inversions.  
 
Finalment, és important destacar que en relació als ingressos financers (capítols 8 i 9) de l’estimació del 
pressupost liquidat) no es produeix cap variació respecte a les previsions del pla ja que al pla d’ajust no 
està prevista la concertació de cap nova operació de crèdit. 
 
Altrament, el Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través d’ajustos 
únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava prevista a partir de l’exercici 
econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A 
l’exercici econòmic 2013 no es van produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al 
informe anual de seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013. 
 
A data d’avui, s’han produït els ajustos previstos per al exercici pressupostari 2014 de la subvenció del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses 
corrents del propi exercici econòmic.  
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici econòmic 2012 va 
ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de 
Tarragona d’aquell any, per un import de 74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al 
pagament de les amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir el 
deute viu. 
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va sol·licitar al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de quatre anys, per import de 
152.988,64 euros a la línia de manteniment del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 
euros per al quadrienni 2013-2016.  
 
No obstant, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del pla d’execució de la línia de 
subvencions per inversions i la línia de subvencions per despeses de reparació, manteniment i 
conservació, regulats als annexes 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les 
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. 
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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 preveia que per a la línia de subvencions per 
al manteniment 2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un import quadriennal de 152.988,64 euros, 
corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 euros.  
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en relació amb les 
anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de les subvencions en línia de despeses 
de reparació, manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 
38.247,16 euros que es destinen a despeses corrents.  
 
En aquest sentit, al tercer trimestre de l’exercici 2014 es va aplicar com a mesura 5 (altres mesures pel 
costat dels ingressos) el destí de la subvenció de la línia de manteniment del PUOSC 2014 per a 
despeses de manteniment produïdes durant l’exercici, és a dir, despeses corrents.  
 
Així mateix, en aquest quart trimestre de l’exercici 2015 s’ha previst l’aplicació a la mesura 5 (altres 
mesures pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de manteniment del 
PUOSC anualitat 2015, en què s’ha justificat despeses de reparació, manteniment i conservació 
produïdes durant aquest exercici econòmic. 
 

• Justificació de les desviacions en el costat de les despeses  
 
Pel que fa a l’estat d’execució de despeses és important destacar que la projecció anual estimada de 
l’exercici 2015 complimentada als formularis, en termes d’obligacions reconegudes netes, és propera a la 
que resultarà en el moment de confeccionar la liquidació de l’exercici 2015, per tot això, cal afegir els 
comentaris següents: 
 

- En les despeses corrents es produeix una desviació negativa del -2,03 % 
- En les despeses de capital la desviació és positiva del 63,51 %. 
- En les despeses per operacions financeres la desviació respecte les previsions del pla 

d’ajust en un -26,73 %.  
 
 
Per tot això, pel que respecta al costat de les despeses concloem que l’execució de les obligacions 
reconegudes netes durant l’exercici 2015, malgrat han augmentat per l’increment de l’execució de noves 
inversions no previstes inicialment, a grans trets, segueixen el camí de les previsions. 
 
3.- Seguiment de magnituds pressupostàries, financeres i endeutament (sense considerar reintegraments 
de liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat) 
 
(Cantidades en miles de 
euros) 

Dato del plan de ajuste Deuda viva a 31/12/2015 Desviación de la estimación 
anual/plan de ajuste 

Deuda viva: 5.449,10 5.714,97 4,88% 
A corto plazo (operaciones 
de tesorería): 

534,88 325,38 -39,16% 

A largo plazo: 4.914,22 5.389,59 9,67% 
Operación endeudamiento 
FF.PP.: 

528,04 628,87 19,09% 

Resto operaciones 
endeudamiento a largo 
plazo: 

4.386,18 4.760,72 8,53% 
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Datos del plan de ajuste A 31/12/2015 Desviación de la estimación 
anual / plan de ajuste 

Anualidades operaciones 
endeudamineto a largo 
plazo: 

700,76 476,00 -32,07% 

Cuota total de amortización 
del principal: 

545,94 399,96 -26,74% 

Operación endeudamiento 
FF.PP.: 

70,41 0,00 -100,00% 

Resto op. Endeudamiento a 
largo plazo: 

475,53 399,96 -15,89% 

Cuota total de intereses: 154,82 76,04 -50,88% 
Operación endeudamiento 
FF.PP.: 

30,10 2,98 -90,09% 

Resto op. Endeudamiento a 
largo plazo: 

124,72 73,06 -41,42% 

  
 Dato del plan de ajuste Ejercicio 2015 Desviación de la estimación 

anual / plan de ajuste 
Ahorro bruto 1.063,64 25,88 -97,56% 
Ahorro neto 517,70 -374,08 -172,25% 
Ahorro neto después de 
aplicar remanente de 
tesorería 

 -186,70 0,00% 

Saldo de operaciones no 
financieras 

936,04 -537,98 -157,47% 

Ajustes SEC (en términos de 
contabilidad nacional) 

0,00 -244,16 0,00% 

Capacidad o necesidad de 
financiación 

936,04 -782,14 -183,55% 

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

Dato del plan de ajuste Avance Desviación (%) 

Remanente de tesorería 
gastos generales 

476,63 330,76 -30,60 

Exceso de financiación 
afectada 

 0,00  

Saldos de dudoso cobro 237,34 393,48 65,78 
 
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic 
 

Ente avalista  
Saldo a:  

a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 
Administración General del Estado  0,00 0,00 0,00 0,00 
CCAA  0,00 0,00 0,00 0,00 
EELL  0,00 0,00 0,00 0,00 
Total  0,00 0,00 0,00 0,00 
 
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de 
crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
 
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 31/12/2015. 
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7 . - 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  39,30 0,00 48,48 329,32 28,69 0,00 0,00 445,79
Capítulo 6  0,00 132,01 10,03 2,48 0,00 0,00 0,00 144,52
Otra deuda comercial  0,00 0,00 0,00 5,17 0,00 0,00 0,00 5,17
Total  39,30 132,01 58,51 336,97 28,69 0,00 0,00 595,48
 

El deute comercial a 31/12/2015, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 595,48 milers d’euros. 
 
8 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent 
 
a) Operaciones con derivados: 
 

     (En miles de euros) Saldo a:  

Operaciones con derivados  Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Operación 1   0 0 0 0 

Operación 2   0 0 0 0 

Operación 3   0 0 0 0 

Operación 4   0 0 0 0 

Resto de operaciones   0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 

 

b) Cualquier otro pasivo contingente: 
 
 (En miles de euros)  Saldo a: 
Otro pasivo contingente  Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 
Pasivo 1   0 0 0 0 
Pasivo 2   0 0 0 0 
Pasivo 3   0 0 0 0 
Pasivo 4   0 0 0 0 
Resto de pasivos contingentes  0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de qualsevol altre millor fundat 
en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació, perquè procedeixi a donar 
compte en la primera sessió plenària que es celebri. 
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcats a la plataforma telemàtica de captura de dades 
habilitada a l’efecte abans del 31 de gener de 2016. 
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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. 
 
Aquest informe s’emet tenint en compte que les funcions reservades d’intervenció i secretaria 
corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui 
són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació. 
 
Móra d’Ebre, 29 de gener de 2016” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció anual sobre el compliment del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, 
i l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre. 
                                                             ----------------  
 
4.- Donar compte de l'informe morositat 4T/ 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 29 de gener de 2016, del qual se’n va donar compte a la Junta de 
Govern Local de data 8 de febrer de 2016. 
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 “INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 
Adoració Fornós Clúa, tècnica d’administració general del grup A, exercint accidentalment les funcions de 
secretaria i intervenció, per estar vacants les dues places (Resolució DGAL de 26/02/2013), INFORMO: 
 
- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
- Període: quart trimestre 2015 
 
- Caràcter: preceptiu 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 es va acordar la 
creació del Registre d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, quan en el seu 
article tercer afegeix una Disposició Transitòria Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, avui Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que diu: 

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

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

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

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

Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu: 
 
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán trimestralmente 
un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de 
cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.” 
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu: 
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe 
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en 
su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos 
podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.” 
 
Cinquè.- Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, 
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.” 
 



 
 

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 

19

La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint dies de la seva 
publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel que fa a l’article 9, sobre anotació en el 
registre comptable de factures va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014.  
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre comptable de factures, 
regular el procediment per a la seva tramitació a les Administracions públiques i les actuacions de 
seguiment pels òrgans competents.  
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic, publicada al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en desenvolupament de la 
disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de desembre. 
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No obstant això, les 
comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de tres mesos per a adequar els seus 
sistemes als requisits funcionals i tècnics establerts en aquesta ordre. 
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de l’interventor al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al 
formulari 16 “Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 16 de 
desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, es suprimeix el 
model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de 
la Resolució, l’1 de gener de 2015. Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart 
trimestre de 2014. 
 
Aquesta darrera novetat ve motivada per la publicació del període mitjà de pagament a proveïdors a la 
Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per l’Ordre 
HAP/2082/2014 s’han introduït canvis en la informació a subministrar relativa a la morositat en les 
operacions comercials,  fet que ha comportat l’obligació de remetre la informació de cada entitat i del 
conjunt de la Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà tota la informació referent a la morositat en 
les operacions comercials de l’Ajuntament, l’organisme autònom de l’Escola Municipal de Música i Dansa, 
i les dues societats mercantils de capital íntegrament municipal, Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL i 
Móra d’Ebre Bus, SL, de conformitat amb l’art. 16.6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
 
A la vista de la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de Factures, es pot 
arribar a les següents,  
 
III.- CONCLUSIONS 
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Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el quart 
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  144 69.348,81 € 
Escola de Música 20 5.253,44 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 18 3.114,51 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

22 11.013,94 € 

 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el quart 
trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  318 608.365,99 € 
Escola de Música 3 283,05 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 2 1.373,88 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

1 167,71 € 

 
 
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del quart trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  178 358.228,70 € 
Escola de Música 1 41,38 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 5 567,45 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

8 1.868,18 € 

 
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 quart trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  242 233.506,61 € 
Escola de Música 5 211,77 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 7 3.597,28 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

7 1.878,59 € 
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Cal tenir en compte que el retard en el pagament de les subvencions per part de la Generalitat de 
Catalunya ocasiona desajustos en la tresoreria municipal.  
 
Aquest informe s’emet tenint en compte que les funcions reservades d’intervenció i secretaria 
corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui 
són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació. 
 
Móra d’Ebre, 29 de gener de 2016” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al quart 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. 
 
El senyor Joan Piñol afegeix que dins d’aquest quadrimestre hi ha una qüestió que afecta, que 
és l’execució de l’obra del Passeig de l'Ebre, el fet de haver-la executat i pagat dins de termini 
també dificulta la disposició de la tresoreria i entorpeix el compliment dels terminis establerts pel 
que fa a la morositat en altres pagaments,  ja que el cobrament  pel que fa a  la de la llei de 
barris és la que triga més. Deixant de banda això s’estaria complint els 30 dies habilitats per la 
llei. 
El senyor Sixte Melchor comenta que en  data d’avui s’estan complint el 29/30 dies.  
                                                             ----------------  
 
5.- Donar compte de l'informe d'execució pressupost 4T/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 apartados 7 y 8 anteriores.»” 

Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al quart 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 
29 de gener de 2016 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Adoració Fornós Clúa, tècnica d’administració general del grup A, exercint accidentalment les funcions de 
secretaria i intervenció, per estar vacants les dues places (Resolució DGAL de 26/02/2013), INFORMO: 
 
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 
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 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. 
  
3. FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
a) A data 31/12/2015, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 80 persones els quals 
es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 77 
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Policia local 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

1 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2015 és de 1.837.733,35 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 
b) A data 31/12/2015, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té una plantilla 
de personal de 16 persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

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

16 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2015 és de 196.220,64 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.  
 
c) A data 31/12/2015, la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL, té una plantilla de personal de 3 persones 
els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 3 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2015 és de 51.453,70 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
  
d) A data 31/12/2015, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 persones els quals es troben 
dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 5 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2015 és de 107.426,28 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al quart 
trimestre de 2015 és del 69,04%. El grau d’execució del pressupost de despeses al quart trimestre de 
2015  és del 83,33%. 
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4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre 
d’ingressos, en termes acumulats, al quart trimestre de 2015 és del 105,52%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al quart trimestre de 2015 és del 94,28%. 
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de cobrament en 
termes totals és de 508.182,45 € i el pendent de pagament, de 570.824,47 €. Per exercici tancats, la 
recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 1.454.951,58 €. 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 32.575,33 € i el pendent de pagament de 111,87€. Per exercicis tancats, la 
recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 20.104,23€. 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 quart 
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 
quart trimestre del 2015 és de 307.321,10 €.  
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi 
del quart trimestre del 2015 és de 56.518,51 €. 
  
4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs els següents 
projectes d’inversió dels quals s’han reconegut els següents drets i obligacions, fins a la data de 
finalització del quart trimestre de 2015, tot i que les dades no són totes les referides a final del quart 
trimestre, a la liquidació ja es disposarà de les dades definitives del tancament de l’exercici: 
  
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 

99.985,24 € 74.369,12 € 218.067,50 € +24.341,14 € 

Estabilització 
talussos castell 

0 € 140.270,44 € 322.535,80 € +46.379,24 € 

 
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 
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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 
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. Un cop justificada la despesa 
abans indicada, segons escrit de la Direcció General d’Administració Local de data 21 de 
desembre de 2015 (NRE 5076/15) queda pendent de pagament la quantitat de 7.716,83 euros. 
 
Pel que respecta a l’efectiu pagament de les obres per part de l’Institut Català del Sòl a l’empresa 
adjudicatària de les obres cal fer constar que segons escrit de data 19 de novembre de 2015 
(NRE 4745/15) L’Incasòl ens va presentar els justificants de pagaments de totes les factures 
emeses per part de l’empresa contractista de les obres tot i que els beneficiaris d’aquests 
pagaments són les empreses Pagaralia, SL i Gedesco Services Spain, SAU, per la qual cosa de 
la documentació tramesa es desconeix si el contractista de les obres ha cobrat efectivament les 
factures. 

 
4.3. Morositat 
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el 
quart 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  144 69.348,81 € 
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Escola de Música 20 5.253,44 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 18 3.114,51 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

22 11.013,94 € 

  
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 quart 
trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  318 608.365,99 € 
Escola de Música 3 283,05 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 2 1.373,88 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

1 167,71 € 

 
En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del quart trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  178 358.228,70 € 
Escola de Música 1 41,38 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 5 567,45 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

8 1.868,18 € 

 
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 quart trimestre natural de l’exercici 2015, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  242 233.506,61 € 
Escola de Música 5 211,77 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 7 3.597,28 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

7 1.878,59 € 

Cal tenir en compte que el retard en el pagament de les subvencions per part de la Generalitat de 
Catalunya ocasiona desajustos en la tresoreria municipal.  
 
Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té atribuïda 
l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així: 

“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
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1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de 
la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat de l’exercici 2015 no hi ha factures o documents justificatius 
que hagin excedit el termini de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures de l’entitat local 
sense que s’hagi produït el reconeixement de l’obligació. 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el quart trimestre de 2015, el càlcul de la capacitat de finançament és de -746.081,66€. 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, atès que les despeses no financeres són 
superiors als ingressos no financers un cop aplicats els ajustos SEC. 
 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el quart trimestre, dóna un import de  
4.308.751,43 €, si  es compara amb la regla de la despesa determinada en l’aprovació del pressupost 
aquesta ascendeix a un import de  4.811.266,29 €, i per tant s’estima que la corporació complirà amb 
l’objectiu de la regla de la despesa.                                       
 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 5.714.969,61 €, 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 Mora d’Ebre, SL com la societat Mora 
d’Ebre Bus, SL compleixen amb el termini legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor. 
 
Al finalitzar el quart trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 157.951,79 euros i la La 
Societat Esportiva Mora d’Ebre, SL no té deute viu. 
  
Cal destacar, que aquestes dos societats no s’abasteixen amb ingressos de mercat. La Societat Esportiva 
Móra d’Ebre, SL rep recursos tant de la prestació de serveis (la meitat a l’Ajuntament) com de 
subvencions i donat que aquest últims ingressos no es poden considerar ventes amb la comptabilitat 
nacional no es cobreix al menys el 50% dels costos de producció. I la societat Mora d’Ebre Bus, SL obté 
majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat normal facturats 
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 
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L’ajuntament no compleix en termes acumulats al quart trimestre amb l’objectiu d’estabilitat però si que 
compleix en termes acumulats amb l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament està pendent 
d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats 
locals. 
 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en aquest 
trimestre.  
 
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor, a l’existir les 
següents obligacions reconegudes pendents de pagament que ha excedit el termini legal de 30 dies al 
quart trimestre de 2015: 
 

ENTITAT NÚMERO DE 
PAGAMENTS 

IMPORT TOTAL 

Ajuntament  242 233.506,61 € 
Escola de Música 5 211,77 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 7 3.597,28 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 7 1.878,59 € 

 
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 quart 
trimestre. En tot cas, al ser dades acumulades, a la liquidació ja es disposarà de les dades definitives del 
tancament de l’exercici. 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del quart 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, detall de les despeses finançades amb fons de la Unió Europea o d’altres 
administracions públiques, etc, tots els quals s’adjunten al present informe. 
 
Aquest informe s’emet tenint en compte que les funcions reservades d’intervenció i secretaria 
corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui 
són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació. 
 
Móra d’Ebre, 29 de gener de 2016” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al quart 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. 
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El senyor Joan Piñol afegeix que estem al voltant de 5,7 milions de deute viu dels 8,75 que es 
tenien fa pràcticament cinc anys.  
                                                             ----------------  
 
6.- Aprovació exp. 2/2016, de modificació de crèdit per suplement. 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
2.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20160013 de data 24 de febrer de 2016 es va incoar 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit per tal de suplementar 
al pressupost vigent les actuacions exposades i justificades al decret.  
 
2.2. La Regidora d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de 
modificar i ha justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent. Així 
mateix, ha justificat que el finançament a través de les baixes de crèdits de despeses d’aplicacions 
pressupostàries no compromeses del pressupost vigent no perjudiquen el funcionament normal dels 
serveis. 
 
2.3. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada diferenciant les aplicacions 
pressupostàries de despeses que seran objecte de suplement, amb el seu corresponent finançament a 
través de baixes de crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses. 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 
 
 Org. Prog.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

23 3321 62300 CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA 12.700,00 4.690,00 17.390,00 

       

   TOTAL AUGMENT  4.690,00  

 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 
 
 Org. Prog.  Econ.  Descripció Pressupost Disminució Total 

6 1532 61900 
REHABILITACIÓ ANTIGA ZONA 
PETANCA 10.000,00 4.155,70 5.844,30 

23 337 62900 
INSTAL·LACIÓ NOVES PISTES 
PETANCA 15.000,00 534,30 14.465,70 
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   TOTAL DISMINUCIÓ  4.690,00  

 
2.4. Atès que la secretària – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de crèdit 
proposada i pel que respecta al compliment dels principis i objectius, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del 
RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària, així com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
aprovat mitjançant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
2.- FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 
del RD 500/1990. 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que 
no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o aquest 
sigui insuficient, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o 
de suplement de crèdit. 

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

4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. Tot això, en concordança amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així 
com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 
2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
Es proposa al plenari de la Corporaci l’adopció del següent,, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 02/2016 mitjançant la modalitat de suplement 
de crèdit d’acord amb el detall següent: 
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Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 
 
 Org. Prog.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

23 3321 62300 CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA 12.700,00 4.690,00 17.390,00 

       

   TOTAL AUGMENT  4.690,00  

 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 
 
 Org. Prog.  Econ.  Descripció Pressupost Disminució Total 

6 1532 61900 
REHABILITACIÓ ANTIGA ZONA 
PETANCA 10.000,00 4.155,70 5.844,30 

23 337 62900 
INSTAL·LACIÓ NOVES PISTES 
PETANCA 15.000,00 534,30 14.465,70 

       

   TOTAL DISMINUCIÓ  4.690,00  

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 
El senyor Joan Piñol explica que es tracta d’una modificació de crèdit d’increment de 4690 euros 
respecte al que es tenia pressupostat inicialment, per tal de poder climatitzar adequadament la 
planta superior de la Biblioteca de Móra d'Ebre;  en aquest sentit s’han vist obligats a augmentar 
el pressupost preestablert per garantir la sinergia entre la maquinària existent i la nova per poder 
dotar d’un rendiment adequat, atès que  la maquinària pressupostada inicialment no era la 
adequada. Explica que es un procediment negociat i s’intentarà que siguin empreses  del 
municipi les que facin ofertes . 
 
Posada la proposta a votació la mateixa és aprovada per MAJORIA d’onze vots a favor 
dels representants dels grups municipals de CIU, ERC i PP i dues abstencions dels 
representants del grup municipal del PSC, dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
7.- Aprovació Padró d'habitants a 1/01/2016 
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ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal 
d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant 
l’exercici 2015. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el Padró 
d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi 
mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers 
mensuals durant l’exercici 2015. 
 
 FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual 
es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a 
l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta 
de xifres oficials de població. 
 
Es proposa al plenari de la Corporaci l’adopció del següent,, 
 
ACORD, 
 
PRIMER.-  Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal 
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2016, i que conté la xifra total d’habitants 
del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015. El resum que s’aprova és el 
següent: 
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 01/01/2016 
 
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
CONCEPTES                                                  HOMES               DONES                 TOTAL     
____________________________________________________________________________________                
 
Població de dret a 1 de gener de 2015   5534 
 
Altes de l’1 de gener de 2015 a l’1 de gener de 2016 223 193 416 
Baixes de l’1 de gener de 2015 a l’1 de gener de 2016 150 147 297 
 
Població de dret a 1 de gener de 2016   5653 
                                                                                                                                
CONCEPTE DE VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
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CONCEPTES ALTES BAIXES 

 
Naixements 51  
Defuncions  56 
Canvis de residencia d’un altre 
municipi (Altes) 

274 221 

Canvis de residencia de l’estranger 
(Altes) 

70 3 

Omissions 21  
Baixa d’ofici  14 
Baixes per caducitat - - 
Baixes per duplicat -   3 
TOTAL 416 297 
 
BAIXES DE RESIDENTS  DEL MUNICIPI. Resum per sexe i causa de la baixa 
 
CONCEPTE DE LA BAIXA HOMES DONES TOTAL 

  
Defuncions 32  24 56 
Canvis de residència a un altre municipi i 106 115 221 
Canvis de residència a l’estranger   2  1 3 
Baixes d’ofici   8  6 14 
Baixes per caducitat - - - 
Baixes per duplicat    2 1 3 
TOTAL  150 147 297 
 
ALTES DE RESIDENTS  DEL MUNICIPI. Resum per sexe i causa de l’alta 
 
CONCEPTE D’ALTA HOMES DONES TOTAL 

 
naixements   30  21 51 
Canvis de residència d’un altre municipi (Altes 151 123 274 
Canvis de residència de l’estranger (Altes)    30    40 70 
Omissions    12    9 21 
TOTAL 223 193 416 
 
ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI 
                         

CONCEPTE HOMES DONES TOTAL 
 

Canvis de domicili (entre seccions del municipi)   238 
 

SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016, que resulta d’aquesta rectificació, 
juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la 
data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions 
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tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de 
xifres oficials de població. 
L’alcalde destaca que des de l’ajuntament es va iniciar ara fa uns anys, un procés  de depuració 
del padró d’habitants, ja que s’havia  detectat el fet de que al padró figuressin  habitants que  no 
hi vivien i que encara que  te la avantatja econòmica falseja la realitat i pot comportar 
inconvenients en la gestió quotidiana; desprès d’aquesta regularització hem pogut veure com per  
aquest any  s’incrementa en  120 habitants, lo qual es positiu ja que  és el únic municipi de la 
comarca de la Ribera d’Ebre que creix en habitants.. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNIMITAT dels tretze 
membres que l’integren. 
                                                             ----------------  
 
8.- Aprovació modificació ordenança fiscal núm. 8, taxa cementiri municipal. 
 
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. 
 
Al Reglament de Cementiri es contempla com a unitat d’enterrament els columbaris, d’ús exclusiu per les 
cendres, és a dir, per dipositar urnes incinerades, encara que no havia aquest tipus de construcció al 
Cementiri Municipal. 
 
Com sigui que al mes de novembre s’han construït 16 columbaris i a l’ordenança fiscal no es contempla la 
taxa corresponent  a la concessió de dret funerari per Columbari 
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció que consten a l’expedient, així com l’altra documentació 
que s’acompanya. 
 
Es proposa al plenari de la Corporaci l’adopció del següent,, 
 
ACORD, 

 

PRIMER: Imposar la taxa per concessió del dret funerari de Columbari i aprovar provisionalment la 
modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa de Cementeri Municipal, 
restant tal com segueix: 
 

Article 6è. Quota tributària 
6.1 La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:         
                                                                                                      

1.- Concessió drets funeraris: 
Per nínxol situat al cementiri nou    650,75 € 
Per nínxol situat a la 1a, 2a, i 3a fila del cementiri vell 650,75 € 
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Per nínxol situat a la 4a fila del cementiri vell 250,00 € 
Terreny construcció panteó  per m2 300,00 € 
Per Columbari 350,00 € 
Per Títol de concessió de nínxol/columbari 6,20 € 
Per Títol de concessió de panteó     18,59 € 
2.- Conservació del Cementiri, per any 
Per nínxol /columbari  6,20 € 
Per panteó  24,79 € 
 
3.- Drets d'enterrament:            
Cadàvers, restes cadavèriques i cendres  sepultats en nínxols/columbari  61,96 € 
Cadàvers, restes cadavèriques i cendres sepultats en panteons 92,94 € 
Conducció de restes dins el mateix cementiri 61,96 € 

 

 
SEGON.- Aquest acord provisional s’ha 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. 
 
TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord provisional.  
L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de 
Cementeri, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor. 
 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 
El senyor Joan Piñol comenta que aquesta proposta es resultat del  projecte de construcció d’un 
nou equipament funerari que anirà ubicat al polígon industrial la Verdeguera, al costat del actual 
tanatori, que suposarà  l’ampliació d’aquest i l'edificació d'un crematori. En aquest sentit el que 
fan es avançar-se i preparar la reglamentació, les taxes i l’equipament per a que un cop estigui 
instal·lat la gent pugui utilitzar el servei. El preu del columbari és 350 euros aproximadament, un 
pel més car que el nínxol més barat. Pel q fa al manteniment i conservació  serà 6,20 euros 
anuals 
 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNIMITAT dels tretze 
membres que l’integren. 
                                                             ----------------  
 
9.- Aprovació modificació ordenança fiscal núm. 13 obertura de sondatges o rases 
en terrenys d'ús públic… i de les Directrius i Condicions obertura rases via 
pública. 
 
L’ordenança fiscal núm.13 reguladora de la taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us 
públic i qualsevol remoguda en la via publica del paviment de les voreres,  en el seu article 4.7 estableix  
el següent:   
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“7. Per tal de respondre de la correcta reposició dels materials i de les instal·lacions estarà obligat al 
dipòsit previ d’una garantia, que correspondrà a la quantitat resultant del 60% de l’import de multiplicar 
la quantitat de metres lineals a obrir pel preu unitari del ml, amb una quantitat mínima de 300,50 € per 
obertura de carrer, plaça, i   60,10 € per obertura de vorera. 

Import unitari del metre lineal de rasa ...................... 22,41 € 
Aquests imports  seran retornats un any després de finalitzada l’obra, previ informe tècnic municipal 
favorable.” 

 
Tanmateix, el Ple de la Corporació en la passada sessió de data 28 de desembre de 2015 va aprovar el 
document de les directrius i condicions pera a les obres d’obertura de rases a la via pública per a la 
instal·lació i reparació dels serveis públics.   El seu punt primer diu:  
 

“1. Previ a l’inici de les obres s’haurà de dipositar una fiança que respondrà durant el termini de 
garantia establert en un any des de la finalització de les obres, la qual es retornarà prèvia petició de 
l’interessat i amb l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals.  Tanmateix es dipositarà fiança 
per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 
juny.”  

 
Aquest  Ajuntament,  l’any 2014,  va fer una inversió molt important en la millora del paviment del 40% de 
la vialitat del municipi, que havia sofert les conseqüències de la forta activitat constructora i de la 
implantació de noves instal·lacions soterrades com la xarxa de gas, i reformats  i reforçament de línies 
elèctriques, de telefonia, telecomunicacions,   xarxa d’aigua i de sanejament.  
 
Per tal de promoure i mantenir  el bon estat i la conservació dels paviments,   i  la imatge dels carrers de 
Móra d’Ebre,  es van aprovar les directrius i condicions que han de complir qualssevol  promotors que 
hagi d’actuar  sobre  la via pública.  
 
Finalment,  per tal  de garantir  al màxim,  el compliment de les directrius i condicions  aprovades, en 
definitiva de totes les obligacions per part del promotor,  es considera imprescindible establir el dipòsit 
d’una fiança  del 100% del cost de les obres de repavimentació a realitzar, prèviament al seu inici,  tant a 
les companyies subministradores de serveis, com als contractistes i particulars.   
 
Per tot l’exposat  es proposen les modificacions següents:  
  
A) Modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, art. 4.7,  proposant-se el següent text: 
 

“7. Per tal de respondre de la correcta reposició dels materials i de les instal·lacions estarà 
obligat al dipòsit previ d’una garantia, que correspondrà a la quantitat resultant del  100% del 
cost total de les obres de repavimentació de  calçada i vorera, amb una quantitat mínima de 
300,50 €.   
Aquests imports  seran retornats un any després de finalitzada l’obra, previ informe tècnic 
municipal favorable. 
 

B) Modificació del punt primer de les Directrius i condicions pera a les obres d’obertura de rases a la via 
pública per a la instal·lació i reparació dels serveis públics  l’ordenança fiscal núm. 13, art. 4.7,  proposant 
el següent text:  
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“1. Previ a l’inici de les obres s’haurà de dipositar una fiança del 100 % del cost total de les 
obres de repavimentació de  calçada i vorera, amb una quantitat mínima de 300,50 €.  que 
respondrà durant el termini de garantia establert en un any des de la finalització de les obres, la 
qual es retornarà prèvia petició de l’interessat i amb l’informe favorable dels Serveis Tècnics 
Municipals.   
 
El promotor de les obres podrà sol·licitar a l’Ajuntament que executi subsidiàriament les obres 
de reposició dels paviments amb càrrec a la garantia dipositada ” 
 
Tanmateix es dipositarà fiança per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció en 
aplicació del Decret 89/2010 de 29 de juny.” 

 
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. 
 
Es proposa al plenari de la Corporaci l’adopció del següent,, 
 
ACORD, 
 
PRIMER:  Aprovar  provisionalment la modificació de l’art. 4.7 de l’Ordenança fiscal núm. 13, tal com es 
proposa a la part expositiva,  punt A). 
 
SEGON: Aprovar  la modificació del punt 1 de les Directrius i condicions pera a les obres d’obertura de 
rases a la via pública per a la instal·lació i reparació dels serveis públics   tal com es proposa a la part 
expositiva punt B). 
 
TERCER: Aquests acords  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. 
 
QUART. Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament adoptats els acord provisionals. 
 
El senyor Joan Piñol comenta que aquest modificació pretén salvaguardar que al moment que 
sobri una rasa als carrers hi hagi la garantia suficient de la seva reposició, i que aquesta es faci 
en temps i forma.   
Recorda que fa un any aproximadament  que l’ajuntament va invertir al voltant de 450.000 euros 
reparant una bona part dels carrers de Móra d’Ebre, fet que va fer prendre mesures al respecte. 
Les empreses de serveis com telefonia, gas  no han estat curosos en la reposició dels paviments 
lo qual  ha repercutit negativament en  l’economia municipal ; així doncs el  s'ha fet és que la 
reposició estigui molt controlada i hi hagi uns paràmetres concrets d’obertura de rases que són 
més cars ja que afecten en gran part a les  grans empreses de serveis. Pel que fa al ús dels 
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veïns de la població també esta taxat i reglamentat; s’intenta  buscar l'equilibri entre les grans 
empreses i els usuaris individuals, a fi i efecte de  quedi en estat òptim la xarxa viaria de Móra 
d’Ebre. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNIMITAT dels tretze 
membres que l’integren. 
                                                             ----------------  
 
10.- Aprovació inicial bases d'ajuts a famílies Monoparentals. 
 
El Parlament de Catalunya va dictar el Decret 151/2009, de 29 de setembre de desplegament parcial de 
la Llei 18/2003, de 4 de juliol , de suport a les famílies. Aquesta normativa regula la condició de família 
monoparental i les equipara amb les famílies nombroses quant a les mesures de suport  de les 
prestacions econòmiques que s’atorguen en el marc de la Llei de suport a les famílies. 
 
Amb aquesta finalitat el Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar en data 28 de desembre de 2015 
una moció amb la finalitat d’equiparar les famílies amb el títol de monoparentals els mateixos drets que 
les famílies nombroses, assignant una partida pressupostària per ajuts econòmics adreçats a les famílies 
monoparentals regits per unes bases especifiques a redactar. 
 
L’ajuntament de Móra d’Ebre és conscient que les famílies monoparentals han de poder gaudir dels 
mateixos beneficis fiscals d’altres estructures familiars que són objecte d’una protecció especial. Per 
aquest motiu, en l’exercici de la seva potestat tributària, i en l’àmbit de les taxes i els preus públics per la 
prestació de serveis públics va adquirir el compromís d’elevar al Ple Municipal una disposició normativa 
perquè les famílies monoparentals poguessin gaudir dels mateixos beneficis fiscals que les famílies 
nombroses. 
 
Atès que és d’interès d’aquest Consistori l’aprovació de bonificacions en les taxes i preus públics que així 
ho permeti la normativa i la convocatòria d’ajuts econòmics a famílies monoparentals i en particular les 
ajudes calculades en base a l’Impost sobre Béns Immobles durant l’exercici 2016.  
 
Com sigui que el Ple municipal de data 28 de desembre de 2015 va acordar la constitució d’una Comissió 
Mixta tècnic-política per la redacció d’un reglament i/o unes bases d’ajuts per les famílies monoparentals 
per l’exercici 2016. 
 
Atès que en l’àmbit de les taxes i els preus públics municipals per la prestació de serveis públics aprovats 
per a l’exercici 2016 ja està regulada la bonificació tant per famílies nombroses com per famílies 
monoparentals. 
 
La secretària – interventora acctal. ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació de les bases 
que es proposa a la normativa reguladora de la matèria. 
 
D’acord amb el que disposen els 239 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i arts. 118 del a 129 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals. 
 
Es proposa al plenari de la Corporaci l’adopció del següent,, 
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ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases reguladores per l’atorgament d’ajuts econòmics a famílies 
monoparentals. 
 
SEGON.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC per un 
període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 
Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva de la disposició normativa amb les directrius i les Bases. En aquest cas, el text 
íntegre de Bases s’han de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província. 
També s’ha de publicar al DOGC la referència del Butlletí de la Província en què es publica el text íntegre. 
 
QUART.- Dotar el crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2016 per tal d’atendre les despeses 
derivades de l’atorgament d’aquests ajuts.  
 
CINQUÈ.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix 
la interposició de cap tipus de recurs. 
 
El senyor Joan Piñol  explica  que aquesta proposta  és fruit dels acords presos en el anterior 
ple, en el qual es va aprovar la  redacció d’ unes bases que regulessin ajuts econòmics a les 
famílies monoparentals. La iniciativa va ser d’ ERC i  tanmateix va permetre que CIU i ERC  
pactessin els  pressupostos municipals; malgrat que  aquest acord era més ampli, una de les 
coses que comportava era aquesta, el compromís de que en menys d’uns mes es redactessin 
les bases . S'ha creat una comissió amb la representació de tots els partits polítics del consistori, 
en la qual s’ha debatut i acordat quines serien aquestes i un cop assolit aquest consens el que 
es fa avui es sotmetre-ho a votació per oficialitzar-ho i reglamentar-ho de manera correcta, tot i 
que restarà subjecte a l’habilitació de la partida corresponent per a fer front als pagaments 
d'aquets ajuts que  s’habilitarà dins d'aquest exercici 2016 per a que  es puguin executar les 
ajudes acordades.  
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNIMITAT dels tretze 
membres que l’integren. 
                                                             ----------------  
 
11.- Aprovació conveni entre el departament d'Interior i l'Ajuntament de Móra 
d'Ebre, per a la connexió als sistemes d'informació policial. 
 
Es presenta pel departament d’Interior proposta de conveni entre aqueix departament i l’ajuntament de 
Móra d’Ebre per a la connexió als sistemes d’informació policial. 
 
L’objecte del conveni és autoritzar la Policia Local de Móra d’Ebre a connectar-se als Sistemes 
d’Informació Policial (SIP) i cedir-li l’accés a les dades de carácter personal de determinats fitxers policials 
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que són de titularitat del departamento d’Interior, amb la finalitat que s’utilitzin per fer consultes, 
diligències i altres tràmits en execució dels serveis policials propis. 
 
Atès que és voluntat de les dues parts establir l’accés a la informació d’interès per al desenvolupament 
dels serveis policials per tal d’incrementar-ne els nivells d’operativitat i eficacia. 
 
Es proposa al plenari de la Corporaci l’adopció del següent,, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Aprovar en tots els aspectes la proposta de conveni entre el departament d’Interior i 
l’ajuntament de Móra d’Ebre per a la connexió als sistemes d’informació policial. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord al departament d’Interior. 
 
Explica que es tracta d’un conveni sobre les connexions als sistemes d’informació policial entre 
el Departament d'Interior i l’Ajuntament de Móra d’Ebre a fi i efecte de que la policia local de 
Móra d'Ebre pugui tenir accés a la xarxa de dades dels mossos d'esquadra sobre matricules, 
denuncies, delictes... En el seu moment Ramon Sastre, cap de la policia local de Móra d’Ebre, va 
plantejar aquesta possibilitat ja que va creure que era d’utilitat i valor poder tenir aquesta 
informació. Sol compromet a firmar el conveni i tenir instal·lat l'ordenador especial per poder 
accedir a la base de dades. Entenen que és un cost assumible per garantir la informació a la 
policia local i demana a tots els membres  que recolzin aquest conveni. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNIMITAT dels tretze 
membres que l’integren. 
 
                                                             ----------------  
 
12.- Aprovació mocions presentades pels grups municipals. 
 
El senyor Joan Piñol explica que es va establir un sistema que no està escrit ni regulat però que 
segurament s’acabarà fent , no per una disfunció sinó per a que quedi reglamentat que entre ple i 
ple els grups municipals puguin registrar les mocions. Ja que comença a ser habitual que es 
repeteixin mocions, i així cada grup municipal es podrà sumar a una moció que comparteixi. 
 
Es presenta pels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i el Partit 
dels Socialistes de Catalunya, la moció que tot seguit es detalla: 

“MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA 
CONCA DE L’EBRE 

El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen un total de 
16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla 
ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País 
Basc, Navarra i el País Valencià).  
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Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, 
partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el 
Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats 
econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.  
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el vot 
favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb 
tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis 
presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal 
hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una 
proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. 
Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de 
l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la 
Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va 
ser atesa. 
 
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense diferenciar anys 
secs o humits) és a dir,  5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la Comissió per la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 
transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun 
altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre 
estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua.  
 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous regadius en 
450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 
hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves 
infraestructures de regulació (embassaments). 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 4.030 
al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol 
que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans 
de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho 
modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut del Pla de 
Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la 
queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.  
 
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i 
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, el Grups Municipals 
d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposen al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 

1. MANIFESTAR al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Móra d’Ebre a 
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de 
Ministres el passat 8 de gener de 2016. 
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2. DONAR suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre. 

3. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la Comissió per la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del Pla i liderar una resposta 
institucional unitària. 

4. DONAR suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres 
institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de 
caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. 

5. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment del 
Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats. 

6. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió per la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al riu, al delta i 
als pobles riberencs. 

7. EXIGIR el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, 
respecte als cabals ecològics d'una manera especial. 

 
8. COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 

 
Móra d’Ebre, 19  de gener de 2016” 
 
Es proposa al plenari de la Corporaci l’adopció del següent,, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Aprovar en tos els aspectes la moció presentada pels grups municipals d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
Posada la proposta a votació la mateixa és aprovada per MAJORIA de dotze  vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU, ERC i PSC i un vot en contra  
del representant del grup municipal del PP, dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
Es presenta pels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, la moció 
que tot seguit es detalla: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN PER A LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA 
GUERRA CIVIL. 
 
L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una iniciativa per a 
identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l’ADN pur dels familiars dels 
desapareguts per tal que, quan s’obrin les fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil i la 
postguerra (1936-1977) i es facin les exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i 
fiable.  
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A Catalunya hi ha més de 344 fosses localitzades i només se n’han obert en total 3. Hi ha més de 4600 
famílies que han donat d’alta al seu familiar al Cens de Persones Desaparegudes de la Generalitat tot i 
que aquestes xifres es podrien duplicar atès que es calcula que més de la meitat de famílies no s’han 
donat d’alta encara.  
 
El juny de 2009 es va aprovar la Llei de Fosses Comunes que no preveu cap pla pel que fa a la recollida 
de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que diversos familiars de persones desaparegudes van 
prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més 
grans i amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar les futures comparatives d’ADN i mantenir 
l’esperança de la identificació dels desapareguts. 
 
Al maig del 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat deCatalunya va organitzar un cicle de 
conferències sobre la Guerra Civil, anomenat “Fosses Comunes: un passat no oblidat”. Tenim una llei de 
fosses però no hi ha cap pla definit pel que fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu 
que diversos familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar 
el testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per tal 
d’assegurar les futures comparatives d’ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts. 
 
El departament de Medecina Legal de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera, van 
assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però a la vegada senzill i 
barat, per tal d’obtenir i guardar les mostres dels familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i 
s’iniciava un procés que ja s’estava fent a altres països del món que han patit conflictes similars 
http://dom.cat/5br. 
 
Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de Desaparicions Forçades de 
l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta iniciativa al Parlament de Catalunya. El 19 de 
desembre del mateix any, es va aprovar una moció amb una àmplia majoria on el Parlament de Catalunya 
recolzava la iniciativa del Banc d’ADN, la modificació de la Llei de Fosses i l’actualització del mapa de 
fosses. 
 
El passat 22 de juny de 2014 el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels desapareguts a la 
Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte de micromecenatge a través de Verkami. 
Amb el finançament rebut s’ha creat un material 
audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina 
genètica per a la identificació de les persones desaparegudes. 
 
Des de la recuperació de la democràcia i especialment en els darrers anys la ciutadania i també les 
administracions han fet una notable tasca de divulgació de la memòria històrica. És responsabilitat nostra 
que aquesta tasca continuï i s’afavoreixi totes aquestes iniciatives a favor de la dignificació, divulgació i 
difusió de la memòria històrica.  
 
És per tot l’exposat que els grups municipals de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposem al de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
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PRIMER. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Móra d’Ebre a totes les  iniciatives que 
s’endeguin a Catalunya per a la  identificació de persones  desaparegudes a la Guerra Civil. 
 
SEGON. Prendre el compromís de difondre les iniciatives  que s’endeguin a Catalunya per a la 
identificació de persones desaparegudes a  la Guerra Civil, als ciutadans i ciutadanes del municipi de 
Móra d’Ebre, mitjançant les següents mesures: 
 
Organitzant conferències informatives als barris, per mitjà de les entitats de memòria. 
 
Formant i informant als treballadors i treballadores de l’Oficinad’Atenció al Ciutadà i als treballadors/es 
que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar verbalment i en paper d’aquestes 
iniciatives. Facilitant així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha 
de servir per identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un futur es puguin exhumar. 
 
Inserció d’informació d’aquesta iniciativa en els diferents elements comunicacionals i informatius locals 
(bàner al web, circulars i/o butlletins informatius...) 
 
Enviament d’una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi i en especial, a les 
que fomentin la divulgació i la memòria històrica. 
TERCER. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als 
membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions 
Forçades del període 1936-1977”. 
 
Es proposa al plenari de la Corporaci l’adopció del següent,, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Aprovar en tos els aspectes la moció presentada pels grups municipals d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, Convergència i Unió. 
 
El senyor Joan Piñol explica el punts d'aquesta moció. Comenta que per part de l’Ajuntament 
algunes d'aquestes coses ja s'estan complint, encara que en aquest període malauradament 
Móra d’Ebre va patir les conseqüències d'aquella època i malauradament es van cremar els 
arxius municipals i que lamenta  cada vegada que li sol·liciten informació i no la pot presentar 
perquè no la tenen. Tot i això s’està fent recerca i s’està intentant recuperar tot allò que es pugui, 
encara que no és tasca senzilla.  
La senyora Cinta Agné comenta si els familiars que vulguin fer-se la prova de l’ADN, l'ajuntament 
podria assolir el cost. 
El senyor Joan Piñol diu que no es tanquen en banda, i que s'hauria de saber de quins costos i 
magnituds s’està parlant, i que no es poden comprometre’s a res que no estigui parametritzat. 
Acull la proposta per estudiar-la i saber quin és el valor d'aquestes proves però s'ha de saber 
quina és la magnitud que es podria assolir, també es podria plantejar una partida pressupostaria 
amb una quota màxima fins que s’acabés i no fer-ne més fins l’exercici següent.  
El senyor Sixte Melchor diu que al 2016 no ho veu possible.  
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La senyora Cinta Agné comenta que es podria fer una xerrada amb els de les proves de ADN per 
saber els costos.El senyor Joan Piñol respon que  diu que ja va parlar amb els responsables de 
la Generalitat  i que no hi ha cap tipus d’inconvenient.  
 
Posada la proposta a votació la mateixa és aprobada per MAJORIA de dotze  vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU, ERC i PSC i una abstenció  del 
representant del grup municipal del PP, dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
Es presenta pels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, la moció 
que tot seguit es detalla: 
 
“MOCIÓ DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA D’AFERS EXTERIORS  
 
Arran del recurs interposat pel Govern espanyol aquest mes de febrer, el Tribunal Constitucional (TC) ha 
suspès provisionalment la Conselleria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya mentre en resol el 
dictat definitiu. 
 
El Govern espanyol ha fet de la interposició de recursos d’inconstitucionalitat contra les iniciatives 
democràtiques del Govern de Catalunya –Llei catalana d’horaris comercials, Decret Llei contra la pobresa 
energètica, Impost sobre els dipòsits bancaris, Declaració de sobirania, Llei catalana de professions de 
l’esport, etc.- un modus operandi contra les nostres competències i autogovern davant el qual no podem 
restar impassibles.  
 
La Conselleria d’Afers Exteriors té, entre molts d’altres objectius, vetllar per la bona salut de les 
transaccions internacionals. En aquest sentit, durant el 2015 Catalunya va augmentar les exportacions en 
un 6,1% respecte l’any anterior, situant-se en un rècord històric que representa el 25,5% del total estatal 
de vendes a l’exterior.  
 
Per tot això, els Grups Municipals de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1.- Reivindicar el dret recollit a l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya de realitzar política 
exterior i organitzar-se com millor cregui que pot servir als ciutadans. 
2.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del Govern 
espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el darrer que afecta la Conselleria 
d’Afers Exteriors. 
3.- Donar suport al Govern de Catalunya en totes les accions que dugui a terme per mantenir intacta la 
conselleria d’Afers Exteriors i totes les seves funcions.  
4.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió de la Conselleria 
d’Afers Exteriors. 
5.- Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i al Govern espanyol. 
 
Móra d’Ebre, 23 de febrer de 2016” 
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Es proposa al plenari de la Corporaci l’adopció del següent,, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Aprovar en tos els aspectes la moció presentada pels grups municipals d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, Convergència i Unió. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per MAJORIA de deu vots a favor 
dels representants dels grups municipals de CIU, ERC i tres abstencions  dels 
representants dels grups municipal s del PSC i  PP, dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
Es presenta pel grup municipal del PSC, la moció que tot seguit es detalla: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE MÓRA D’EBRE SOBRE ELS ACORDS DE LA 
CONFERÈNCIA SOBRE EL CANVI CLlMÀTIC DE PARIS 2015  
 
Els passats dies 30 de novembre fins 1'11 de desembre la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre 
el Canvi Climàtic, va celebrar a París, la XXI Conferència Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11 a 
Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto.  
 
L'objectiu de la Conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els països de les Nacions Unides 
per reduir de forma significativa les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle.  
 
En l'actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no posa en dubte que l'actual 
creixement econòmic està posant en perill el futur del planeta, si no s'adopten les mesures necessàries 
perquè aquest creixement econòmic esdevingui en un veritable desenvolupament sostenible.  
 
Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de producció i consum. Uns 
canvis que han de fer-se a totes les escales, la mundial però també a escala local i fins i tot a escala 
domèstica.  
 
L'escala local esdevé un vàlua important de tot el procés de desenvolupament sostenible i és en aquest 
camp on les accions promogudes per l’administració local assoleixen un punt clau en l'objectiu de reduir 
les emissions de gasos d'efecte hivernacle.  
Davant el nou repte que suposa els nous acords de la Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic, 
el grup Socialista de Móra d’Ebre proposen al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una contribució decisiva dels 
municipis i les regions a la COP 21) i avançar-nos als objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la 
COP 21 en tota l'extensió de les nostres autoritats. 
 
En el marc d'aquest Pla Estratègic, promoure ¡ donar suport a accions i iniciatives fent especial atenció en 
el desenvolupament de projectes lligats a:  
 

Projectes d'economia verda i social per a la creació de nova ocupació  
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Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l'estalvi d’eficiència i eficàcia i 
rehabilitació energètica, d'infraestructures domèstiques, de serveis i industrials  
Mobilitat i transport  
Participació i educació  

 
Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques de suport i ajut als 
municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius establerts en la Conferència Internacional sobre el 
Canvi Climàtic i especialment la Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una contribució 
decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) 
 
Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació de la llei de canvi climàtic de 
Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la regulació a llarg termini a nivell d’adaptació i 
mitigació i la transició vers a la descarbonització de l’economia catalana i a la protecció social i ambiental 
 
Traslladar aquests acords als municipis de la província de Barcelona, a les entitats municipalistes, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat Espanyol. 
 
Móra d’Ebre, 28 de gener de 2016” 
 
Es proposa al plenari de la Corporaci l’adopció del següent,, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Aprovar en tos els aspectes la moció presentada pel grup municipal del PSC. 
 
El senyor Joan Piñol l assabenta que al text de la moció consta la de Barcelona i hauria de ser  
Tarragona, i que sembla una errada material. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per MAJORIA de dotze  vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU, ERC i PSC i una abstenció  del 
representant del grup municipal del PP, dels tretze membres que l’integren,  
                                                             ----------------  
 
13.- Informació Presidència. 
 
Explica  l’inici de les obres de les piscines i que l'empresa adjudicatària s’ha compromès  de és 
que estiguin enllestides pel 24 de juny . 
D’altra banda explica que la AMAC va celebrar una assemblea el passat dijous i  dimecres van 
tenir una reunió de la directiva de la qual forma part ,i  després de bastants anys s'ha aconseguit  
una modificació dels criteris de  pagament  de les  quotes que els municipis paguen a la 
associació que va en funció de les  dimensions i del radi de proximitat a la central nuclear;en 
aquets moments AMAC té un pressupost d’uns 650.000 euros provinents de les quotes dels 
municipis per a que  si hi hagués algun problema en ENRESA poguessin garantir uns anys de 
subsistència;  així doncs  al 2016 es deixarà de pagar al voltant d’uns 4000-4500 euros. 
 De les reunions entre l’ AMAC , MADE i diferents alcaldes del territori, amb la col·laboració del 
Consell Comarcal  per tal de gestionar la presencia i representació quan  es defineixi el 
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reglament del impost nuclear de la Generalitat , ja que un 10% ha d’anar destinat al territori. Amb 
lo qual s’han fet diferents reunions i hi ha un preacord amb l’àrea d’Ascó i de Vandellòs, en el 
qual d’aquest 10% que va al nostre territori, un 65% ha de repercutir a l’àrea d’Ascó i un 33% a 
Vandellòs. Es tenen reunions previstes amb el Departament d’Economia de la Generalitat per 
veure de quina manera es regularà tot aquest tema. 
Comenta que l’última visita a Madrid va aprofitar per  sol·licitar visita urgent amb el Ministeri de 
Cultura per poder concretar com està l’expedient en relació al 1,5% cultural  i tractar qüestions 
relatives a l’edifici del caserna de la guàrdia civil  de Móra d'Ebre. Les intencions eren bones però 
l'efectivitat a estat nul·la pel que fa al tracte del Ministeri ja que  encara estem esperant resposta 
sobre la sol·licitud de visita. S'han mogut, però  altres vies polítiques i esperem finalment poder  
tenir una reunió amb el Ministeri. 
Pel tema del mercat de divendres hi ha les bases pràcticament enllestides, tot i que s’ha demorat 
l’aprovació perquè sembla ser que s'han presentat opcions de caràcter municipal de que algun 
empresari del territori pugui participar i gestionar-ho. Aquestes bases han de permetre un dels 
objectius que és capitalitzar per avançat un període de entre 4-5 anys del cànon que ha de 
permetre poder arreglar el Passeig del Pont. 
Finalment, pel que fa a la licitació del poliesportiu hi ha una oferta en ferm presentada, i una altra 
oferta pendent de presentació i avui una tercera persona ha demanat informació. 
                                                             ----------------  
 
14.- Precs i preguntes 
 
No es tractà per no haver-hi. 

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

 
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, 29 de Febrer de 2016          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 
 
 
 
 
 


