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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      3 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   09 de Juny 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. Monica Amoros Gurrera, Regidora 
Sr. Alex de la Guia Fernandez, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sra. Montserrat Latorre Pasanau, Regidora 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
------------------------- 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió 
3.- Donar compte Decret d'aprovació del pla de tresoreria i disposició de fons 
4.- Donar compte de l'informe morositat 1T 2016 
5.- Donar compte informe pla d'ajust 1T 2016 
6.- Donar compte de l'informe d'execució del pressupost 1T 2016 
7.- Aprovació de l'inventari de bens municipal a 31/12/2015 
8.- Aprovació de l'expedient 5/2016, de modificació de pressupost 
9.- Modificació de les bases per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes i cobertes en l'àmbit del casc antic 
10.- Aprovació bases per a l'atorgament de beques d'estudi per a l'adquisició de llibres de text, curs 2016-2017 
11.- Modificació de l'acord plenari d'establiment del règim de retribucions 
12.- Aprovació del projecte de dinamització turística de recursos naturals i del sector de serveis de Móra d'Ebre, i de la sol·licitud 
de subvenció a ENRESA 
13.- Aprovació expedient trasllat mercat de venda no sedentària 
14.- Proposta d'alcaldia vers l'acord plenari de nomenament d'alcalde honorari i perpetu. 
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15.- Proposta d'alcaldia en relació als fons de reserva de Gecohsa 
16.- Mocions 
17.- Informacions alcaldia 
18.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula  i manifesta que atès el que disposa l'art. 82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, demana al plenari que es ratifiqui sobre la  urgència  
d’incorporar  una proposta d’alcaldia  per tal de ser traslladada al Consell d'Administració de Gecohsa en relació als fons de 
reserva de Gecohsa, com a nou punt no inclòs en l’ordre del dia, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents. 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre.  
 
El secretari interventor procedeix a donar lectura de l'acta núm. 2/2016, corresponent a la sessió celebrada el passat dia 21 d’abril 
de 2016, la qual és APROVADA PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió.  
                                                             ----------------  
 
2.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió plenària:  
 

numero 
data 
decret resum 

20160052 24/05/16 Incoació expedient 05/2016 modificació crèdit 

20160051 23/05/16 Aprovació distribució superavit liquidació pressupost 2015 

20160050 23/05/16 Contractació laboral temporal puntual campanya "Comprar al barri té premi" 

20160049 23/05/16 Ampliació jornada laboral treballador municipal 

20160048 23/05/16 Contractació laboral substitució personal de neteja edificis 

20160047 23/05/16 Delegació matrimoni civil Sr. Julio Roca 

20160046 19/05/16 Aprovació exp. 04/16, modificació de crèdit 

20160045 19/05/16 Bestreta treballado rmunicipal IHT 

20160044 09/05/16 Incoació expedient 04/16 de modificació de crèdit 

20160043 05/05/16 Contractació laboral personal substitució biblioteca 

20160042 04/05/16 Convocatòria Mesa contractació gestió de servei Centre Obert. 

20160041 04/05/16 Inici expedient reparació danys 

20160040 03/05/16 Aprovació pla de disposició de fons i pla de tresoreria 2016. 

20160039 03/05/16 Sol· licitud bestreta BASE 

20160038 03/05/16 Sol.licitud bestreta treballadora D.P.G 

20160037 03/05/16 Sol.licitud bestreta treballador A.G.D 

20160036 03/05/16 Sol.licitud bestreta treballador I.S.M 

20160035 29/04/16 Expedient Església evangelista 

20160034 27/04/16 Substitució membre comissió executiva COMEBE 

20160033 27/04/16 Contracte relleu JMSA 

20160032 21/04/16 Jubilació parcial JMSA 

20160031 21/04/16 Assignació complements 

20160030 19/04/16 Aprovació liquidació pressupost 2015 
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20160029 18/04/16 Requeriment deutes pendents Bar Casal de Jubilats 

20160028 18/04/16 Convocatòria PLE 

20160027 14/04/16 Baixes d'ofici padró habitants 

20160026 14/04/16 Convocatòria CI 

20160025 13/04/16 Delegació matrimoni Civil regidora Sra. Montse Pineda Gimenez 

20160024 11/04/16 Reconeixement serveis prestats RNP 

                                                             
La sra. Cinta Agné pren la paraula per preguntar varies qüestions que ja va comentar a la comissió informativa 
però ho fa ara per a que s’assabentin la resta de companys. Demana saber  els termes de la contractació 
laboral del personal de substitució de la Biblioteca, per que s'ha llogat una tècnica en comptes d’un bibliotecari. 
Vol saber en relació al 33, la jubilació parcial del Josep Maria, i com anirà la contractació del seu lloc. I la del 
31, que és el complement addicional per especial dedicació en horari no laboral, vol saber que vol dir horari no 
laboral. 
El sr. Joan Piñol respon la qüestió del complement addicional per especial dedicació en horari laboral, el qual 
vol dir qualsevol horari fora de l’horari laboral, de les 7:30h fins a les 15:00h. Referent a com es cobrirà la plaça 
de Josep Maria Sedó, el que es fa és una jubilació en un contracte de relleu, el que preveu aquesta modalitat 
és contractar a una persona per la que es jubila pel temps que diu la llei, que sempre ha de ser no inferior del 
termini que quedi per la jubilació més una data afegida. Però si que és cert que el que es farà és contractar a 
una persona que ja esta a l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la sra. Mercè Segura, que estava com a càrrec de 
confiança, i així es cobreix el lloc amb una persona que ja estava al capítol 1 i s'estalvia el cost d'una nova 
persona en aquest capítol. Tal i com s’ha fet en totes les jubilacions, mitjançant aquest sistema de contracte de 
relleu.  
La sra. Cinta Agné pregunta si la plaça no es fa pública quan algú es jubila per a que pugui accedir la gent. 
El sr. Joan Piñol respon que la plaça sempre hi és però primer es farà el contracte de relleu i quan s’hagi 
exhaurit la plaça es farà pública. Referent a contractar una tècnica en comptes d’una bibliotecària, considera 
que la Biblioteca té personal suficientment capacitat per assumir les tasques de la bibliotecària i, per tant, 
contractant un tècnic s'estalvien costos del capítol 1, pel que fa a una substitució que no tenien prevista. La 
directora ha agafat una baixa per maternitat i volen cobrir la baixa en el menys cost possible, per tant, es 
contracta un auxiliar, que és un cost inferior. 
La sra. Cinta Agné creu que si no té l’estudi, hauria de ser un bibliotecari, ni que fos amb contracte d’auxiliar, 
doncs hi ha gent que treballa en contractes inferiors a la seva titulació. Pregunta com s'ha escollit la plaça, el sr. 
Joan Piñol respon que estava inscrita a la Borsa de Treball  
La sra. Dolors Gurrera també vol fer referència a aquests decrets que ha anomenat ERC, manifesta que 
pensen que quan hi ha un substitució per baixa, vacances o jubilació els llocs haurien de ser de pública 
concurrència per donar oportunitat a altres persones. 
El sr. Joan Piñol diu que coincideixen plenament en el seu plantejament i que de fet els llocs estan coberts en 
pública concurrència amb gent que ha presentat els CV a la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Móra d’Ebre, 
per tant, no entenen el que es planteja per que aquests llocs s’han cobert amb els sistema aquest, amb 
persones que formen part de la Borsa de Treball; des de l'equip de govern es va decidir no contractar mai a cap 
persona que no hagi passat prèviament per la Borsa de Treball. 

---------------- 
 
3.- Donar compte Decret d'aprovació del pla de tresoreria i disposició de fons 
 
Vist l’expedient del Pla de Disposició de Fons i del Pla de tresoreria per a l’exercici 2016. 
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Primer.- Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 20160040 de data 3 de maig de 2016, mitjançant la qual s’aprova el pla de 
disposició de fons i el pla de tresoreria de l’exercici 2016, que tot seguit es transcriu literalment: 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA núm. 20160040 
 

 
Aprovació del Pla de disposició de fons i Pla de tresoreria de l’any 2016    

 

1. ANTECEDENTS 

1.1. La finalitat del pla de disposició de fons és la d’establir els criteris i ordre de prelació per afrontar, en cada moment i amb les 
disponibilitats líquides corresponents, les obligacions degudament reconegudes per l’ajuntament, aconseguint l’adequada 
distribució temporal de pagaments i cobraments evitant desfasaments transitoris en la tresoreria. 

1.2. Per tal de donar compliment a les obligacions legals de disposar d’un pla de disposició de fons i d’un pla de tresoreria es va 
sol·licitar al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona la confecció d’un pla de tresoreria en base a les dades 
facilitades per aquest Ajuntament. 

 
2. FONAMENTS DE PRET 
 
L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, 
i els articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20 d’abril  pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en matèria 
pressupostària, determinen que: “L’expedició de les ordres de pagament haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de la 
Tresoreria que s’estableixi pel president de la Corporació que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de 
personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.” 
 
D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària, i sostenibilitat financera 
(LOEPSF), en relació a la prioritat absoluta del deute públic, s’estableix que “Els crèdits pressupostaris per satisfer els interessos i 
el capital del deute públic de les administracions s’entendran sempre inclosos a l’estat de despeses dels seus pressupostos i no 
podran ser objecte d’esmena o modificació mentre s’ajustin a les condicions de la Llei d’emissió. El pagament dels interessos i 
el capital del deute públic de les administracions públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de qualsevol altra 
despesa”. 
 
Atès l’art.16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF, trimestralment les 
Corporacions Locals actualitzaran els seus plans de tresoreria amb el detall que s’estableix a l’article de referència i trametran 
aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Els pagaments de l’Ajuntament de Móra d’Ebre s’ordenaran atenent en primer lloc a l’ordre que estableix la normativa de 
referència i a continuació, en base a  la coherència i bones pràctiques en la gestió de la tresoreria: 

 
1.- Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos financers i a  l’amortització de capital dels préstecs vigents 
amb entitats de crèdit, es faran efectius als venciments establerts en els quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà 
respecte a les devolucions de les pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament concerti amb entitats financeres.  

  
2.- Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del mes a què corresponguin.  
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3.- Despeses contretes en exercicis anteriors.  

 
4.- Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per domiciliació bancària.  

5.- Impost sobre la renta de les persones físiques i impost sobre el valor afegit. 

6.- Liquidacions tributàries de qualsevol administració. 

7. Pagaments en compliment de sentències. 

8. Devolució d’ingressos indeguts. 

9.- Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt s’atendran com a caràcter general totes les obligacions per 
tercers davant l’ajuntament i que venen documentades mitjançant factura dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els 
pagaments es satisfaran per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la data d’entrada de la factura en el 
registre de factures, tenint preferència les factures més antigues.  

10.- Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà en compte la data presentació de la 
documentació justificativa per part dels beneficiaris al registre general de l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és el 
d’antiguitat de la sol·licitud, de forma anàloga als venciments de les factures de proveïdors. 

11.-  La resta de pagaments. 

 
Vist l’informe de secretaria-intervenció en relació a l’expedient d’aprovació del pla de disposició de fons i del pla de tresoreria per a 
l’any 2016. 
 
Vist l’informe dels Serveis Econòmics Municipals de la Diputació de Tarragona en què s’exposa com s’ha elaborat el pla de 
tresoreria i les hipòtesis utilitzades tant pels cobraments i pagaments pressupostaris així com els no pressupostaris. 
 
Per tant, 

 

RESOLC: 

Primer.- Aprovar el pla de disposició de fons de l’ajuntament que figura a l’annex d’aquesta resolució. 

Segon.- Aprovar el pla de tresoreria de l’ajuntament de l’any 2016 que s’annexa al present decret. 

Tercer.- Procedir a l’actualització periòdica del pla de tresoreria per determinar amb més coneixement les mesures a adoptar en 
funció de les disponibilitats d’efectiu reals en cada moment. 

Quart.- Donar trasllat de la present resolució al Departament de Comptabilitat-Intervenció per tal d’implementar les instruccions i 
consideracions derivades d’aquestes dues disposicions. 

Cinquè.- Donar compte al Ple de l’aprovació del pla de disposició de fons i del pla de tresoreria per a l’exercici 2016 en la primera 
sessió que se celebri. 
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Móra d’Ebre, 3 de maig de 2016” 

Segon.- Assabentar-se del pla de disposició de fons i del pla de tresoreria per a l’exercici 2016. 

 

 
 
 
                                                             ----------------  
 
4.- Donar compte de l'informe morositat 1T 2016 
 
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: 
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Informe trimestral d’Intervenció de data 28 d’abril de 2016, del qual se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 2 de 
maig de 2016. 
 
 

 “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: primer trimestre 2016 
 
- Caràcter: preceptiu 
 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 es va acordar la creació del Registre 
d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, quan en el seu article tercer afegeix una Disposició Transitòria 
Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, avui Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que diu: 
 

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

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

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

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro 
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
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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.  

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

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

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que 
serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses 
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe 
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint dies de la seva publicació al BOE (28 de 
desembre de 2013). No obstant això, pel que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en vigor 
el dia 1 de gener de 2014.  
 
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. 
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Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de l’interventor al Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al formulari 16 “Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució 
ECO/2876/2014, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, es suprimeix 
el model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de 
gener de 2015. Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart trimestre de 2014. 
 
Aquesta darrera novetat ve motivada per la publicació del període mitjà de pagament a proveïdors a la Central d’Informació 
Econòmica i Financera de les Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prevista a l’article 28 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per l’Ordre HAP/2082/2014 s’han 
introduït canvis en la informació a subministrar relativa a la morositat en les operacions comercials,  fet que ha comportat 
l’obligació de remetre la informació de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà tota la 
informació referent a la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament, l’organisme autònom de l’Escola Municipal de 
Música i Dansa, i les dues societats mercantils de capital íntegrament municipal, Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL i Móra d’Ebre 
Bus, SL, de conformitat amb l’art. 16.6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
 
A la vista de la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de Factures, es pot arribar a les següents,  
 
 
III.- CONCLUSIONS 
 
 
Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el primer trimestre natural de 
l’exercici 2016, 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  165 127.116,70 € 
Escola de Música 31 4.702,42 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 20 4.508,26 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

24 11.337,65 € 

 
 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies, segons el procediment de 
la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el primer trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per 
cada entitat: 
 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  416 328.164,75 € 
Escola de Música 2 104,74 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

0 0,00 € 
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Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies, segons el procediment de 
la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de tancament del primer trimestre natural de l’exercici 2016, són 
les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  88 309.068,34 € 
Escola de Música 2 2.478,81 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 3 82,97 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

10 8.463,51 € 

 
 
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini de 30 dies, segons el procediment 
de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de tancament del primer trimestre natural de l’exercici 2016, 
són les següents per cada entitat: 
 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  260 211.230,95 € 
Escola de Música 3 1.084,63 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 5 4.590,69 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

13 13.387,24 € 

 
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, 28 d’abril de 2016” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016, relatiu al 
compliment dels terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
                                                             ----------------  
 
5.- Donar compte informe pla d'ajust 1T 2016 
 
Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març de 2012 va aprovar un Pla d’Ajust, elaborat per 
aquesta Corporació Local, d’acord amb la seva potestat d’autoorganització i en compliment dels requisits exigits en l’art. 7 del 
Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris per 
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents: 
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“Adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat pressupostària, límits de deute i els 
terminis de pagament a proveïdors, per un període coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es 
prevegi concertar en el marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a màxim de 10 anys de durada).  
 
Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust  
 
Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques consideri necessària per al seguiment 
del compliment d'aquest pla d'ajust, així com qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per garantir el 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les obligacions de pagament a 
proveïdors.”  

 
Com sigui que aquest Pla d’Ajust va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 30 
d’abril de 2012, la qual cosa va comportar que s’entenia autoritzada l’operació d’endeutament a llarg termini per un import de 
670.797,77 euros, per al pagament de les obligacions pendents de pagament, d’acord amb els requisits establerts al Reial Decret-
Llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors, les entitats locals que concertin les operacions d’endeutament previstes al mencionat reial decret-llei 
hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució dels 
plans d’ajust contemplats a l’art. 7 del RDLlei 4/2012; En aquest mateix sentit, l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, disposa que les corporacions locals hauran d’enviar abans del dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció 
sobre l’execució del Pla d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en aquest article. Així mateix, d’aquest 
informe se’n donarà compte al Ple de la Corporació Local.   
 
Per tot això, 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del primer trimestre del 2016 relatiu al compliment del Pla d’Ajust, el qual va 
ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 28 d’abril de 20165, 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: 

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

 
I. NORMATIVA APLICABLE 

 
� Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
� Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(en endavant RDL 2/2004 ). 
� Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
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� RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988. 
� Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i les 
seves modificacions. 
� Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per 
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
� Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors. 
� Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat individual, el model per a la seva 
sol·licitud i el model de pla d’ajust, que preveu el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals. 
� Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
� Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

 
II . ANTECEDENTS DE FET 

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

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

2 . - Informació d’avals rebuts del sector públic 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el 
pagament a proveïdors. 
4 . - Informació sobre el deute comercial. 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
 
 

1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al calendari d’execució o en les mesures del 
pla d’ajust. 

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

Ente avalista  
Saldo a:  

a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 
Administración General del Estado  0 0 0 0
CCAA  0 0 0 0
EELL  0 0 0 0
Total  0 0 0 0

 
 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar 
el pagament a proveïdors. 
 
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 31/03/2016. 
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4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial 
 

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

Total 
Año: 2016 

Año 2015 Año 2014 
Ejercicios 
Anteriores Obligaciones reconocidas 

pendientes de pago clasificadas 
por antigüedad  

1er. trimestre 2º trimestre 3er. Trimestre 4º trimestre 

Capítulo 2  234,73 0,00 0,00 0,00 67,26 20,68 0,00 322,67

Capítulo 6  16,23 0,00 0,00 0,00 140,58 0,00 0,00 156,81

Otra deuda comercial  1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49

Total  252,45 0,00 0,00 0,00 207,84 20,68 0,00 480,97

 
 
El deute comercial a 31/03/2016, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 480,97 milers d’euros. 
 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent 
 
a) Operaciones con derivados: 
 

     (En miles de euros) Saldo a:  

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

Operación 1   0 0 0 0 

Operación 2   0 0 0 0 

Operación 3   0 0 0 0 

Operación 4   0 0 0 0 

Resto de operaciones   0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 

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

 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de qualsevol altre millor fundat 
en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació, perquè procedeixi a donar 
compte en la primera sessió plenària que es celebri. 
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcades a la plataforma telemàtica de captura de dades 
habilitada a l’efecte abans del 30 d’abril de 2016. 
 
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 2016, 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, 27 d’abril de 2016” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del primer trimestre del 2016 sobre el compliment del 
Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, 
de 9 de març, i l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
                                                             ----------------  
 
6.- Donar compte de l'informe d'execució del pressupost 1T 2016 
 
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. 
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2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016, 
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 
28 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 
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1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde - President de la corporació 
 
1.2. Caràcter: Preceptiu 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral 
 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
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: 
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4.1. Personal 
 
a) A data 31/03/2016, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 76 persones els quals 
es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 73 
Policia local 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

1 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2016 és de 399.441,78 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 
b) A data 31/03/2016, 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 
Administració general i resta de sectors 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en contres de la 
docència no universitària) 

14 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2016 és de 36.928,92 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.  
 
c) A data 31/03/2016, la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL, té una plantilla de personal de 3 persones 
els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 3 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2016 és de 7.084,56 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
  
d) A data 31/03/2016, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 4 persones els quals es troben 
dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 4 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2016 és de 17.382,22 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
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4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al primer 
trimestre de 2016 és del 17,95%. El grau d’execució del pressupost de despeses al primer trimestre de 
2016  és del 16,66%. 
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre 
d’ingressos, en termes acumulats, al primer trimestre de 2016 és del 20,23%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al primer trimestre de 2016 és del 17,83%. 
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de cobrament en 
termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament, de 248.608,37 €. Per exercici tancats, la recaptació 
acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 178.118,04 €. Anàlogament, els pagaments totals 
d’exercicis tancats durant el mateix període ascendeix a 445.786,97 €. 
 
En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament 
en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament de 0,00€. Per exercicis tancats, la recaptació 
acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 0,00€. Anàlogament, els pagaments totals durant 
el mateix període ascendeix a 189,39 €. 
 
L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el primer 
trimestre de l’exercici 2016. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del 
primer trimestre del 2016 és de 673.075,09 €.  
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi 
del quart trimestre del 2016 és de 62.302,34 €. 
  
 
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 primer trimestre de 2016: 
  
Projecte de 
despesa 

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

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

Compra béns 
immobles (Illa de 
Saurí) 

0 € 0 € 0,00 € 17.200,00 € 

Remodelació 
piscines municipals 
descobertes 

0,00 € 244.594,46 € 0,00 € 472.799,96 € 
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Condicionament 
esplanada sud del 
castell 

6.400,00 € 3.600,00 € 0,00 € 26.673,00 € 

 
 
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: 
 

- Compra béns immobles (Illa de Saurí): Encara no s’ha portat a terme aquesta inversió, 
es preveu realitzar cap a finals d’exercici. 

- Remodelació piscines municipals descobertes: A la data que s’emet aquest informe no 
s’ha presentat cap certificació d’obra. 

- Condicionament esplanada sud del castell: s’ha rebut per part del Departament de 
cultura una part de la subvenció, però encara no s’ha començat l’obra en el primer 
trimestre del 2016. 

 
 
4.3. Morositat 
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el 
primer trimestre natural de l’exercici 2016, 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  165 127.116,70 € 
Escola de Música 31 4.702,42 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 20 4.508,26 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

24 11.337,65 € 

 En segon lloc, pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el primer 
trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per cada entitat: 
 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  416 328.164,75 € 
Escola de Música 2 104,74 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

0 0,00 € 

 
 
En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del primer trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
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Ajuntament  88 309.068,34 € 
Escola de Música 2 2.478,81 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 3 82,97 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

10 8.463,51 € 

 
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 primer trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  260 211.230,95 € 
Escola de Música 3 1.084,63 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 5 4.590,69 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SL 

13 13.387,24 € 

 
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: 

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 2016 no hi ha factures o documents justificatius 
que hagin excedit el termini de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures de l’entitat local 
sense que s’hagi produït el reconeixement de l’obligació. 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el primer trimestre de 2016, el càlcul de la capacitat de finançament és de 156.512,99€. 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 és estable. 
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4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 5.752.395,81 €, que inclou el deute viu a llarg i a curt 
termini de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Societat Mora d’Ebre Bus SL. 
 
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 primer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 154.833,14 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 
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al primer trimestre amb l’objectiu d’estabilitat. 
  
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament està pendent 
d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats 
locals. 
 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en aquest 
trimestre.  
 
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 
primer trimestre de 2016: 
 

ENTITAT NÚMERO DE 
PAGAMENTS 

IMPORT TOTAL 

Ajuntament  88 309.068,34 € 
Escola de Música 2 2.478,81 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 3 82,97 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 10 8.463,51 € 

 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del primer trimestre de 2016, 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 
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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, 28 d’abril de 2016” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016, 
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. 
 

La sra. Dolors Gurrera pregunta que quan es parla de les desviacions que han hagut, al 
4.2.2, si és per que es parla de que se condicionarà l’esplanada sud del castell i la 
subvenció rebuda pel Departament de Cultura, i voldria saber la quantitat.  
La sra. Dora Fornós explica que són les inversions que han quedat pendents, com les de 
les piscines o l’esplanada del castell, ja que  es va tancar l'exercici sense realitzar-les i 
s'han tingut que incloure en aquest trimestre, que és el suplement i la modificació de 
crèdit que en realitat va en funció d’aquest informe. La sra. Montse Latorre insisteix  
sobre la subvenció del Departament de Cultura. El sr. Joan Piñol respon que el projecte 
són uns 22.000€, dit de memòria, i la subvenció són uns 12000€ del Departament de 
Cultura, i la resta de fons propis. 

                                                             ----------------  
 
7.- Aprovació de l'inventari de bens municipal a 31/12/2015 
 
Atès que l'article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens locals han de portar un inventari de llurs 
béns, drets i valor mobiliaris. 
 
Atès que la rectificació de l’inventari general s’ha de verificar anualment i s’hi han de reflectir les 
incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període, d’acord amb l’art. 103 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals. 
 
Examinat l'expedient de rectificació de l'Inventari en què són consignades les altes i baixes que hi ha 
hagut des de la darrera rectificació i trobat conforme. 
 
Com sigui que la competència per aprovar l’Inventari general és del Ple de l’Ajuntament, per majoria 
simple, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 
Cif núm. P 4309400 B       

 
 
   Secretaria 

 
  

 
 

Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 
http://www.moradebre.cat 

29

Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’art. 105 del Decret 336/88, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals, en relació amb l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 6 de juny de 2016,  
 
Es proposa al Plenari de la Corporaicó l’adopció del següent, 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari general consolidat de béns i drets d'aquesta Corporació 
referida al 31 de desembre de 2015, en la forma i els termes que figuren en el document que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Practicar en el Llibre d'Inventari els assentaments corresponents. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de l'Inventari i un certificat d’aquest acord al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per vuit vots a favor dels 
representants dels grups municipals de  CIU i PP i cinc abstencions dels representats 
dels grups municipals d’ERC i PSC 
                                                             ----------------  
 
8.- Aprovació de l'expedient 5/2016, de modificació de pressupost 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
2.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20160052 de data 24 de maig de 2016 es va incoar 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per 
tal de suplementar i incorporar al pressupost vigent les actuacions exposades i justificades al decret 
 
2.2. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de 
modificar i ha justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent. 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.  
També ha exposat que en relació a la reducció d’endeutament per import de 34.520,17 euros que s’ha de 
realitzar com a conseqüència de la distribució del superàvit de la liquidació del exercici 2015, es pretén 
realitzar durant aquest exercici una amortització extraordinària per aquest import del préstec del Banc de 
Crèdit Local (partida pressupostària: 2-011-91304) ja que aquest préstec comporta una elevada càrrega 
financera a pagar pel seu tipus d’interès pactat al contracte amb clàusules “terra”. Per altra banda el cost 
de l’amortització anticipada d’aquest préstec no és clar, ja que depèn d’un derivat financer i això pot 
suposar una penalització molt costosa per l’Ajuntament. Per tant, es proposa no confirmar la partida 
pressupostària i un cop es tingui coneixement del cost de realitzar aquesta amortització anticipada del 
préstec del BCL, si el cost d’aquesta és elevat, es proposa amortitzar el mateix capital del préstec de 
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BANKIA (capital inicial 200.000€ i partida pressupostària 2-011-91310) atès que l’amortització anticipada 
d’aquest préstec no suposa cap cost.  
 
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 i crèdit extraordinaris: 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement Total 
16 150 60000 COMPRA BENS IMMOBLES (ILLA DE 

SAURÍ) 
17.200,00 8.598,00 25.798,00 

2 011 913-- AMORTITZACIÓ * -,- 34.520,17 -,- 
       

      
Total augment pressupost de 

despeses: 
  43.118,17  

 
*Amortització préstec BCL amb partida pressupostària 2-011-91304: 
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupos

t 
Suplement Total 

2 011 91304 AMORTITZACIÓ BCL 78.000,00 34.520,17 112.520,1
7 

 
ó amortització préstec Bankia 200 (Poli) amb partida pressupostària 2-011-91310: 
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement Total 

2 011 91310 AMORTITZACIÓ BANKIA 200 (Poli) 19.000,00 34.520,17 53.520,17 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
6 150 48900 SUBVENCIÓ POBLACIÓ OBRES NO 

INCLOSES AL PIICAME 
0,00 1.500,00 

      

      Total augment pressupost de despeses:   1.500,00 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses: 
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      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      
             

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Total 
1 150 48900 SUBVENCIÓ POBLACIÓ LLEI DE 

BARRIS 
3.000,00 

1.500,00 
1.500,00 

             

      
Total disminució pressupost de 

despeses:  1.500 
 

 
 
2/ Romanent de tresoreria per a despeses generals: 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      
             

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Augment Total 
  87000 INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE 

TRESORERIA PER A DEPSESES 
GENERALS 

161.068,59 43.118,17 204.186,75 

             

      
Total disminució pressupost de 

despeses:  43.118,17 
 

 
 
2.4. Atès que el secretari – interventor 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. 
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4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. Tot això, en concordança amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així 
com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 
2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 6 de juny de 2016,  
 
Es proposa al Plenari de la Corporaicó l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 05/2016 mitjançant la modalitat de suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit i crèdit extraordinaris: 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement Total 
16 150 60000 COMPRA BENS IMMOBLES (ILLA DE 

SAURÍ) 
17.200,00 8.598,00 25.798,00 

2 011 913-- AMORTITZACIÓ * -,- 34.520,17 -,- 
       

      
Total augment pressupost de 

despeses: 
  43.118,17  

 
*Amortització préstec BCL amb partida pressupostària 2-011-91304: 
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupos

t 
Suplement Total 

2 011 91304 AMORTITZACIÓ BCL 78.000,00 34.520,17 112.520,1
7 

 
ó amortització préstec Bankia 200 (Poli) amb partida pressupostària 2-011-91310: 
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Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement Total 

2 011 91310 AMORTITZACIÓ BANKIA 200 (Poli) 19.000,00 34.520,17 53.520,17 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
6 150 48900 SUBVENCIÓ POBLACIÓ OBRES NO 

INCLOSES AL PIICAME 
0,00 1.500,00 

      

      Total augment pressupost de despeses:   1.500,00 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      
             

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Total 
1 150 48900 SUBVENCIÓ POBLACIÓ LLEI DE 

BARRIS 
3.000,00 

1.500,00 
1.500,00 

             

      
Total disminució pressupost de 

despeses:  1.500 
 

 
2/ Romanent de tresoreria per a despeses generals: 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      
             

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Augment Total 
  87000 INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE 

TRESORERIA PER A DEPSESES 
GENERALS 

161.068,59 43.118,17 204.186,75 

             

      
Total disminució pressupost de 

despeses:  43.118,17 
 

 
La sra. Dora Fornós explica a grans trets els motius. 
El sr. Sixte Melchor explica la modificació, i que un dels ingressos prové  del romanent 
de tresoreria; xifra que  condiciona  el tancament de l'exercici del 2015, el qual té una 
estabilitat pressupostaria i un romanent de tresoreria positiu,i que  la llei obliga després 
de fer els ajustos a fer una amortització extraordinària del endeutamentt. Per això 
aprofiten el Ple per fer aquesta modificació de crèdit, i en la modificació de crèdit 
incorporant romanent, el que es fa és dotar pressupostàriament per fer una amortització 
extraordinària del deute, tot i que com van explicar a la comissió informativa no serà el 
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crèdit del  BCL, sinó que segurament serà amb un dels préstec que tenen amb BANKIA , 
malgrat que interessaria molt amortitzar el del BCL. però ha resultat la comissió 
d’amortització anticipada era molt gravòs,; així que es destinarà a un dels  dos préstecs 
de BANKIA per que no hi ha comissió d’amortització; en relació a l’adquisició  de la Illa 
de Saurí comenta que és una part proporcional de una de les quatre parts que es van fer 
quan es va comprar la Illa de Saurí. En definitiva es tracta d’incorporar romanent per 
obligació legal. 
El sr. Joan Piñol afegeix que tot i que inicialment s’havia previst l’amortització al BCL, diu 
BCL per que al moment en que es va fer el préstec era el Banc de Crédit Local però avui 
esta en mans del BBVA, ho detalla per que creu que d’això en tornaran a parlar aviat 
atès que això és fruit d’una refinanciació important del deute de l’Ajuntament que es va 
fer ser fa aproximadament fa 8 anys, amb un tipus d’interès i condicions draconianes, i 
que ara s’està intentant renegociar amb el BBVA el rebaixar el tipus d’interès, que esta al 
4,5% quan avui en dia els interessos estan pràcticament al 0% i amb unes condicions de 
cancel·lació que podria ser superior al propi préstec. Per tant, en aquest sentit estan 
intentant arribar en una acord amb el BBVA a fi efecte de resoldre aquest tema i ho fica 
sobre la taula per que en breu se'n tornarà a parlar. 
La sra. Dolors Gurrera agraeix a la sra. Dora Fornós la explicació de l’Illa de Sauri, però 
diu que no votaran a favor per que creuen que el cost de la Illa de Sauri, es adir  el preu 
en que es va comprar és elevat.  

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per vuit vots a favor dels 
representants dels grups municipals de  CIU i PP  tres abstencions dels representats del 
grup municipal d’ERC i dos en contra dels representants del grup municipal del  PSC 
                                                             ----------------  
 
9.- Modificació de les bases per a l'atorgament de subvencions per a la 
rehabilitació de façanes i cobertes en l'àmbit del casc antic 
 
Atès que el Plenari de la Corporació de data 30 d’octubre de 2013 va aprovar l’expedient de les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes i cobertes dels edificis 
inclosos dins l’àmbit delimitat pel Pla d’intervenció integral del casc antic de Móra d’Ebre, d’acord amb el 
que disposen els arts. 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, i el que disposa la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
Atès que en dates 9 de novembre de 2013 i 20 de novembre de 2013 es va publicar al Butlletí Oficial de 
la Província, núm. 258, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6505, l’edicte en el que se 
sotmetia a informació pública per un període de vint dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la 
publicació de l’anunci al BOP i al DOGC. 
 
Atès que un cop transcorregut el període amunt indicat sense haver-se presentat reclamacions ni 
al·legacions es van considerar definitivament aprovades les Bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions per a la rehabilitació de façanes i cobertes dels edificis inclosos dins l’àmbit delimitat pel Pla 
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d’intervenció integral del casc antic de Móra d’Ebre i es van publicar íntegrament al BOPT núm. 2 de 3 de 
gener de 2014. 
 
Atès que el Plenari de la Corporació en sessió de data 10 d’abril de 2014 va aprovar la modificació de les 
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i 
d`hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes dels edificis inclosos dins l’àmbit del 
PIICAME, incloent d’entre les actuacions subvencionables la instal·lació d’activitats comercials amb una 
superfície de fins a 150 m2, d’hostaleria i restauració, amb una subvenció consistent en una quantitat 
equivalent a l’import del 50 % de l’ICIO. 
 
Atès que en dates 25 d’abril de 2014 i 14 de maig de 2014 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província, 
núm. 95, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6622, l’edicte en el que se sotmetia a 
informació pública la modificació de les bases específiques per un període de vint dies hàbils, comptats a 
partir del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOP i al DOGC. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat reclamacions ni al·legacions es va 
considerar definitivament aprovada la modificació de les esmentades bases i es va publicar el seu text 
íntegre al BOPT núm. 138 de data 16 de juny de 2014. 
 
Atès que és d’interès d’aquest equip de govern la modificació de les bases específiques dels ajuts abans 
esmentats, amb l’objectiu d’ampliar l’àmbit d’actuació de la línia de subvencions per a la rehabilitació de 
façanes o mitgeres entre edificacions consolidades i d’actuacions de rehabilitació de cobertes dels 
edificis, ja que fins ara estava acotat als edificis inclosos a l’àmbit delimitat pel Pla d’intervenció integral 
del casc antic de Móra d’Ebre. D’aquesta manera, la proposta que es realitza és que aquesta línia de 
subvencions abasti a tots els edificis que estiguin inclosos a la Clau 1, Ordenació antiga i tradicional, de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Móra d’Ebre, per tal d’incentivar i bonificar la realització 
d’aquests tipus d’obres a un àmbit d’actuació més ampli, que s’estén al centre urbà del municipi, que, 
juntament amb el casc antic, configuren la zona més vella del municipi, on s’hi troben els edificis amb 
majors necessitats de reforma i rehabilitació. En definitiva, amb aquesta línia d’incentius als propietaris 
dels edificis es pretén aconseguir l’embelliment de la imatge del municipi i una major seguretat i estabilitat 
dels edificis. 
 
La secretària – interventora acctal. ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació de la 
modificació 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. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 6 de juny de 2016,  
 
Es proposa al Plenari de la Corporaicó l’adopció del següent, 
 
ACORD 
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
per la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes 
d’edificis, que s’adjunta com a annex a la present resolució. 
 
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 vint 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 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.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 

El sr. Joan Piñol vol explicar el que s’està fent. En l'anterior legislatura es va aprovar una 
ordenança que el que es pretenia era subvencionar al 50% del ICIO d’aquelles obres de 
les façanes del casc antic de Móra d’Ebre. Això anava finançat amb una part de la Llei 
de Barris de la Generalitat i per l’altra part l’Ajuntament. Des de que s'ha aprovat s'han 
fet diferents peticions i  s’ha observat des de l’equip de govern que hi havia una 
mancança en el sentit de que l’àmbit que contempla la Llei de Barris no és estrictament 
el que tothom entén com a Casc. En aquest sentit hi ha gent que creu que correspon al 
Casc Antic, per tant, el que s'ha fet es traslladar l’àmbit de l’ordenança més enllà del 
àmbit de la Llei de Barris per ampliar la zona, a tota la clau 1, i s’ha fet en efecte d'1 de 
gener de 2016 per si hi ha hagut alguna petició es pugui fer el retorn.  
La sra. Dolors Gurrera manifesta que  el seu grup està d’acord amb aquest plantejament. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per deu vots a favor dels 
representants dels grups municipals de  CIU, PP i PSC i tres abstencions dels 
representats del grup municipal d’ERC. 
                                                             ----------------  
 
10.- Aprovació bases per a l'atorgament de beques d'estudi per a l'adquisició de 
llibres de text, curs 2016-2017 
 
Com sigui que l’Estatut d’Autonomia  de Catalunya estableix a l’article 21, apartat 1, que “totes les 
persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat...”, a l’apartat 4 que 
“l’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s’estableixin per llei” i a 
l’apartat 6 que “totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les 
lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions als 
nivells educatius superior, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències”. 
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Amb aquesta finalitat de gratuïtat, l’ajuntament de Móra d’Ebre vol contribuir amb una ajuda per a 
l’adquisició de llibres de text, degut a que la compra d’aquests constitueixen una despesa obligatòria per a 
totes les famílies, i la  pèrdua del poder adquisitiu durant aquests anys. 
 
És d’interès d’aquest consistori la convocatòria de beques d’estudi, com un ajut, per sufragar les 
despeses originades per l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat escolaritzat en centres educatius 
ubicats al municipi de Móra d’Ebre per al curs 2016-2017 i empadronats en aquest municipi. L’objectiu 
d’aquestes és donar a l’alumne la possibilitat de finançar una part dels seus estudis atorgant aquestes 
beques a tots els que tenen capacitat i no han de perdre l’oportunitat de formar-se en les millors 
condicions possibles. 
 
Les beques (ajudes) a l’estudi constitueixen un dels instruments que contribueixen de forma més eficaç a 
fer possible el principi d’igualtat d’oportunitats. És un recolzament econòmic que es concedeix als 
estudiants amb l’objectiu que puguin portar a terme els seus estudis en un any acadèmic. Aquest 
recolzament es pot concretar en descomptes o exempcions de pagament, o l’assignació de diners (ajudes 
econòmiques) per cobrir aquestes despeses d’estudis. 
 
Com sigui que als pressupostos per l’exercici 2016 s’ha inclòs assignació pressupostària per aquestes 
beques per a l’adquisició de llibres escolars curs 2016- 2017. 
 
Atès que la Junta de Govern Local celebrada en data 17 de maig de 2016, es va incoar l’expedient Bases 
reguladores de l’atorgament de beques per l’adquisició de llibres escolars Curs 2015-2016. 
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció, que consta a l’expedient, així com d’altra documentació. 
 
D’acord amb el que disposen els 239 i ss.  del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i arts. 118 del a 129 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 6 de juny de 2016,  
 
Es proposa al Plenari de la Corporaicó l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
PRIMER: Aprovar les Bases reguladores de l’atorgament de beques per l’adquisició de llibres escolars 
Curs 2015-2016 i obrir la convocatòria de les mateixes una vegada aprovades les bases. 
 
SEGON: Procedir a la seva exposició pública  durant el termini de 30 dies hàbils des del següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER: Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament aprovades. 
 
QUART: Notificar-ho als interessats. 
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El sr. Joan Piñol explica que són les mateixes bases de cada any que a efectes 
administratius calen sotmetre’s cada any a aprovació del Ple, i que també hi ha les 
mateixes discrepàncies amb els grups municipals de l’oposició.  
La sra. Dolors Gurrera pensa que l’ajut a d'anar a qui realment ho necessita. No és que 
estiguin en contra dels ajuts sinó que ho estan en la distribució que es fa i per això 
votaran en contra. 
El sr. Joan Piñol respon que tingui present que amb proposta de l’equip de govern 
aquesta gent que necessiten els ajuts els rep i l’altra també, i amb la proposta que fa la 
sra. Dolors Gurrera que entén que altres no haurien de rebre els ajuts o no els 
necessiten, només rebrien l’ajut uns. I amb la proposta que fa l’equip de govern tothom 
rep els ajuts, i per tant, aquells que ho necessiten i aquells que segons ella no ho 
necessiten. 
La sra. Dolors Gurrera pensa que s'hauria d'ajudar més segons la necessitat d'aquella 
família. 
El sr. Sixte Melchor comenta que en base a quins números o imports, diu que no ho 
entén, ja que les bases que ella proposa ja hi eren i arribaven a 27 alumnes i es pagaven 
1700 euros. Ara s’està arribant als 400 alumnes i estan al voltant de 17000 euros. Quan 
ella li compara no ho pot entendre perquè a les famílies que diu ella se les ajuden igual. 
Llavors li diu que no li parli de més import, quan el seu grup municipal donava 1700 
euros per 27 alumnes i li demana que sigui una mica coherent en la manera de defensar-
ho. 
La sra. Dolors Gurrera respon que no es basa en com es donaven els ajuts abans sinó 
de fer-ho en nous criteris, per fer una distribució d’aquests diners a les persones que ho 
necessiten en més quantitat. També comenta que abans hi ha coses que es feien 
malament. 
El sr. Sixte Melchor aclareix que no diu que estiguessin malament, sinó que es feia 
diferent i si es comparen els imports no tenen res a veure. 
La sra. Dolors Gurrera explica que si ara es fes de manera diferent, es podria fer des de 
el principi de curs en més publicitat per a que la gent conegués més els ajuts... 
El sr. Joan Piñol respon que creu que es coneixen bastant i que la prova és que ara hi ha 
400 alumnes subvencionats  i abans només 17.  
 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per vuit vots a favor dels 
representants dels grups municipals de  CIU i PP, tres abstencions dels representats del 
grup municipal d’ERC i  dos en contra dels representants del  grup municipal del PSC 
                                                             ----------------  
 
11.- Modificació de l'acord plenari d'establiment del règim de retribucions 
 
En sessió plenària de data 14 de juliol de 2015, es va establir el règim d’indemnitzacions a favor dels 
membres de la Corporació, que tot seguit es transcriu: 
 

“SEGON: Establir amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, a favor dels membres de la 
Corporació, el règim d’indemnitzacions següent: 
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• Assistència a sessions plenàries:    300,00 EUROS 
• Assistència a sessions del Consell de Govern Municipal:  250,00 EUROS 
• Assistència a sessions de la Comissió Informativa:  100,00 EUROS 

 
Atès que en la mateixa sessió plenària es va establir que les sessions ordinàries del plenari de la 
corporació que es celebraran amb caràcter bimestral,  tinguin lloc durant la primera quinzena dels mesos 
parells,  a les  20:00 hores, en la sala de sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte, així com les 
funcions de les comissions informatives de caràcter permanent, que seran  d'estudi i dictamen previ dels 
assumptes que es sotmetin a la decisió dels òrgans de l'Ajuntament, i celebraran reunions d’acord amb el 
règim de sessions establert pel plenari de la Corporació. 
 
A la vista del pla econòmic financer amb horitzó temporal 2015-2016 aprovat per aquest ajuntament. 
 
Atès que l’article 21 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que el pla econòmic financer ha de permetre el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària o de la regla de la despesa en el darrer exercici del pla.  
 
Atès que tant els informes d’intervenció com els informes del SAM dels diferents plans pressupostaris i de 
tresoreria, van en la línia de contenció de la despesa, el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i/o de la regla de la despesa. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 6 de juny de 2016,  
 
Es proposa al Plenari de la Corporaicó l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
PRIMER: Modificar el punt segon de l’acord plenari de data 14 de juliol de 2015, restat redactat tal com 
segueix:   
 

“SEGON: Establir amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, a favor dels membres de la 
Corporació, el règim d’indemnitzacions següent: 

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

 
La quantia màxima anual a percebre pels membres de la Corporació en règim d’assistències, en 
cap cas superarà l’import que tot seguit es detalla: 
 

• Sessions plenàries: el que correspongui a  un màxim de sis sessions anuals 
• Sessions del Consell de Govern Municipal: el que correspongui a un màxim de 

cinquanta-dues sessions anuals 
• Sessions de la Comissió informativa: el que correspongui a un màxim de sis sessions 

anuals. 
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SEGON: Modificar l’annex segon de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2016, 
aprovades en sessió plenària de data 28 de desembre de 2015 
 
TERCER.- 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 definitiu. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de 
la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
QUART.- Donar trasllat de còpia de l’expedient de modificació de les bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2016 al Departament d’Economia i Coneixement i a la Delegació d’Economia i Hisenda de l’Estat 
i comunicar aquest acord als portaveus dels Grups Municipals, regidors afectats i a la Intervenció 
municipal. 
 

El sr. Joan Piñol explica que no es varia cap tipus de retribució pel que fa a les sessions i 
per la assistència, sinó que es limiten el nombre de sessions que es podran cobrar per 
part dels regidors. Es limiten a 6 sessions plenaris a l'any i 52 les de la Junta de Govern 
Municipal. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per vuit vots a favor dels 
representants dels grups municipals de  CIU i PP i cinc abstencions dels representats 
dels grups municipals d’ERC i PSC 
                                                             ----------------  
 
12.- Aprovació del projecte de dinamització turística de recursos naturals i del 
sector de serveis de Móra d'Ebre, i de la sol·licitud de subvenció a ENRESA 
 
Visto lo que dispone la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las 
asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo 
para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. 
 
Dado que Móra d’Ebre tiene la consideración de municipio incluido en la Zona I. 
 
De  acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo y 
atendiendo a lo que dispone la Resolución de la dirección General de Política Energética y 
Minas. 
  
Considerando que se establece la posibilidad de cofinanciar actividades consistentes en la 
ejecución de proyectos de inversión de iniciativa municipal que contribuyan al desarrollo 
económico de los municipios,  la conservación y mejora del medio ambiente.  
 
Visto que la Orden establece en su artículo 9) que “la cuantía máxima será el 25 por ciento de la 
asignación  anual recibida por el municipio en concepto de término fijo para las instalaciones de 
1 y 3, ….” 
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Como sea que de entre la documentación exigida en el artículo 10 de la orden IET/458/2015, de 
11 de marzo, se exige la certificación del Acuerdo del Pleno de la Corporación en el que se dé 
conformidad a la contratación de las actuaciones que se acometerán en caso de obtener la 
cofinanciación solicitada. 
 
Dado que el 24 de mayo de 2015 se celebraron elecciones municipales, la convocatoria de los 
plenos de constitución no ha podido tener lugar hasta el 13 de junio y que aún no se ha realizado 
el pleno ordinario, conforme a lo que dispone el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales. 
 
De acuerdo con las facultades que me confieren los artículos 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local, y el 53.1.  del DLeg 2/2003, de 28 de abril, por el 
cual se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya, y el RD 
2568/1986, de 28 de noviembre,  por el cual se aprueba el reglamento de organización y el  
funcionamiento de los entes locales, 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissión informativa general de fecha 6 de juny de 2016,  
 
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente, 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar proyecto de dinamización turística de recursos naturales y del sector 
servicios de Móra d’Ebre y solicitar a la Dirección General de Política Energética y Minas, las 
siguientes propuestas de actividade s, dentro del Plan de incentivación económica-turística del 
municipio de Móra d’Ebre: 
 

- Mejora del Passeig de l’Ebre entre el embarcador y “la Plaça de Braus”;  construcción 
de un puerto fluvial. 
- Creación de una empresa municipal que explote la actividad fluvial (licencias, 
embarcaciones, mejora de embarcadores, …). 

 
SEGUNDO: Comprometerse, en caso de que sea otorgada la ayuda solicitada por el Ministerio 
del Interior, de contratar y ejecutar las actuaciones que correspondan para la ejecución de esta 
obra.  
 
TERCERO: Habilitar al Sr. Alcalde para la firma de toda la documentación que sea necesaria 
para llevar a cabo este acuerdo. 
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y Minas. 
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El sr. Joan Piñol explica que això és un projecte que es va presentar el passat exercici 
pressupostari i finalment no va se atès per ENRESA al·legant defectes de forma que no 
van poder demostrar de forma definitiva, però si els va deixar sense subvenció. A part 
d’això, en aquest sentit, ENRESA va fer una interpretació esbiaixada del que ells 
mateixos havien fet a la ordre i no contemplava que en el cas de Móra d’Ebre és un dels 
municipis que quan rep els fons d’ENRESA els rep en tres conceptes. És a dir, rep un 
concepte fix pels fons d'ENRESA, un concepte mínim garantit que el que fa és garantir 
que els ajuntaments que no arriben a una xifra mínima hi puguin arribar i, a més a més, 
rep en funció al número de recarregues en l’exercici en curs. Per tant la quantitat que rep 
Móra d’Ebre varia entre els 350 i els 400 mil euros en funció de l’exercici. ENRESA va dir 
que podríem accedir a 25% més del fix, per tant tothom va entendre al seu moment que 
el mínim garantit formava part del fix i així ho van tramitar. ENRESA va dir que el mínim 
sol era la part conceptualitzada com a fixa, el cas de Móra d’Ebre és un quantitat inferior 
a 25000 dit de memòria, d’aquest casi 90000 mil euros que haguessin significat aquest 
25% més i es quedaven en uns 20000 euros. El projecte que es soll.licita  no es tirarà en 
davant si no hi ha garanties de finançaemt . S’ha pactat aquest projecte a tres anys vista 
i el que es farà és presentar-lo solament a ENRESA, i intentar jugar amb el romanent 
que queda de la Llei de Barris per poder-lo finançar. És un projecte que a grans trets i en 
essència bàsicament el que fa és recobrar l’obra que s’ha fet al Passeig de l’Ebre des de 
el punt del seu acabament fins la Plaça de Braus, ordenant tot aquell indret amb el 
mateix format que té el Passeig de l’Ebre amb uns adoquins del mateix color, es 
preservarà la zona on es fa la ofrena floral, es fa una entrada en condicions a la plaça de 
toros i un port nou davant de la zona del Nàutic que comportaria a mig termini la 
desaparició dels dos embarcadors petits actuals. El port nou comptarà amb unes 60-80 
zones per poder aparcar, amb serveis elèctrics i de benzina per poder donar servei a les 
possibles embarcacions que s’entén que haurien de navegar pel riu Ebre si finalment 
aquesta realitat acaba funcionant. A més a més, tot això comporta la obertura del antic 
galatxo, gestions que ja s’han dut a terme amb l’ACA i  la Confederació Hidrogràfica del 
Ebre, i que ara s’estan acabant de perfilar els detalls per veure si finalment això es pot 
dur a terme amb les condicions que l’ajuntament pretén ; la idea és poder tenir aquest 
projecte aprovat per a que quan ENRESA faci les seves resolucions tinguessin fons 
suficients per poder combinar-ho amb la Llei de Barris i poder-lo dur a terme. 
La sra. Dolors Gurrera diu que van anar a veure el projecte i tenen un parell de coses 
que els hi agradaria comentar. Pregunta sobre davant de la Plaça de Toros que es 
preveu una pavimentació de llambordí, i per tant, si allí és la entrada del port que es una 
zona que circulen vehicles... No sap si el paviment serà prou fort per resistir-ho. 
El sr. Joan Piñol diu que creu recordar que aquesta zona que comenta està precisament 
al costat de la zona asfaltada, que avui és una zona de terra, doncs aquesta és la zona 
on va el llambordí i l’actual pavimentació no varia. Per tant, la zona que ella diu és la 
banda dreta i esquerra de la zona afectada. 
La sra. Dolors Gurrera explica que li dona la impressió que al plànol és tota la zona. 
El sr. Joan Piñol reafirma que no és així. 
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La sra. Dolors Gurrera pregunta sobre el galatxo, si hi haurà aigua a l’estiu El sr. Joan 
Piñol explica que s'han ficat en contacte amb l’ACA, i un dels seus tècnics a visitat el 
terreny, també ha vingut un tècnic de la Confederació Hidrogràfica del Ebre. Tots han 
vist la situació, s’ha especulat sobre quines eren les possibilitats i les solucions més 
adients per arreglar-ho. S’ha de tenir en compte que l’obertura d’aquest galatxo 
persegueix bàsicament dos qüestions, una important és el fet de que transiti aigua per 
aquest galatxo afavorirà, que no vol dir que solucionarà, el fet de que les algues que 
s’acumulen davant del embarcador no tindran tanta facilitat per fer-ho gràcies a la corrent 
d’aigua , malgrat  que no serà fàcil. La segona finalitat bàsica que persegueix l’obertura 
d’aquest galatxo és poder crear un circuit de canoes, que es pugui pujar pel canal del riu 
i baixar pel galatxo fins la zona del port. És un indret preciós i una vegetació 
espectacular. El mateix projecte contempla que on hi ha ara el pontet de fusta es trauria 
de allí i aniria davant de la plaça de toros, per que ja hi ha un accés per vehicles fins al 
port però a l’Aubadera només si podria accedir des d’un punt per  vianants, i on ara hi ha 
el pontet de fusta, on ja hi ha unes bases de formigó importants, hi aniria un pont nou de 
fusta més gran per cotxes d’emergència o autobusos. Per tant, l'objectiu final d’aquest 
projecte és aconseguir la millor imatge turística del indret i de la població. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per onze vots a favor dels 
representants dels grups municipals de  CIU,  PP i ERC, i dues abstencions dels 
representats del grup municipal del PSC 
 
                                                             ----------------  
 
13.- Aprovació expedient trasllat mercat de venda no sedentària 
 
Des de temps immemorial es duu a terme a Móra d’Ebre el mercat de venda no sedentària els divendres 
pel matí, encara que no ha tingut un emplaçament fix, variant al llarg dels anys. La tradició sempre el situa  
a la vora del riu. En un inici es realitzava a la Plaça de Baix  on havia una gran afluència de comerciants, 
posteriorment es va situar en una zona de passeig i esbarjo del Passeig del Pont, on actualment continua 
ubicat.  
 
Avui en dia, el mercat continua sent una activitat rellevant per la vida econòmica i social del nostre 
municipi, així com un important element de dinamització comercial. 
 
Actualment el mercat de venda no sedentària es gestionat directament per l’ajuntament. Aquesta zona del 
passeig del Pont  com a conseqüència dels anys, de l’ús continuat  com a emplaçament del mercat i les 
plantes arbòries presenta una sèrie de deficiències que han provocat el deteriorament del ferm amb els 
conseqüents problemes de mobilitat pels usuaris de la zona. Per aquest motiu s’ha redactat un projecte 
d’obres per reformar i rehabilitar el més aviat possible aquest passeig.  
 
Per tal d’executar aquest projecte i amb l’ànim d’evitar les màximes molèsties possibles als usuaris s’ha 
habilitat un indret intentat situar el mercat de venda no sedentària en un nou emplaçament, ubicant-lo en 
una zona molt propera, a l’anomenada “Illa de Saurí”. Amb aquest emplaçament es vol pretendre ordenar 
tota aquesta zona, des del Passeig fins la nova zona d’ubicació del mercat com una via d’accés a aquest 
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espai i iniciar en un futur un procediment de planificació i unió que afectin a la mobilitat de la mateixa i a la 
regulació dels usos de les vies urbanes, és a dir, compatibilitzar els diferents usos que els carrers i vies 
poden ser objecte, comptant amb una sèrie de mesures que es poden adoptar per aquest entorn, com la 
creació de carrils reservats a la circulació de bicicletes, es poden crear àrees d’estada per als vianants, 
carrers i vies de vianants, etc. 
 
En data 8 d’octubre de 2015 es va aprovar per part del Ple la creació i establiment servei públic de mercat 
municipal i el reglament del servei públic municipal de mercat municipal no sedentari. 
 
Actualment el mercat ocupa una superfície aproximada de 2.500,00 m2 i de vegades presenta problemes 
de cabuda i a la vegada distorsions importants a l’hora de fer compatible aquesta activitat amb l’ús de 
passeig i el transit diari i de mobilitat, si afegim la importància de realitzar les obres de reforma 
esmentades, es veu necessari l’imminent trasllat del mercat de venda no sedentària a la zona que ha 
estat habilitada pel mateix. Aquest trasllat es realitzarà per part de la pròpia administració i seguint les 
indicacions i directrius dels tècnics municipals per tal de portar-se a terme de la manera menys traumàtica 
possible, ja que es compta amb personal amb molta experiència i que coneixen a la perfecció la dinàmica 
d’aquest sector, amb les garanties suficients d’estabilitat i continuïtat del servei per a que tothom hi tingui 
cabuda 
 
Amb aquest canvi d’ubicació, es pretén ser continuista amb la costum dels últims anys de situar-lo en una 
zona pròxima al riu, tot millorant les condicions d’accés i sortida, ja que és accessible des del pont 
d’arcades i per la part posterior s’accedeix al camí de les Hortes i des d’aquest es pot dirigir el trànsit 
fàcilment al quedar en una zona límit de la població.  Aquest canvi d’ubicació també comporta disposar 
d’una major superfície, fet que permetrà encabir més paradistes si s’escau, i una major zona 
d’aparcament, així com organitzar millor la distribució de les parades.  

Atès que el servei de mercat constitueix competències municipals de les que defineix l'article 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i l'article 66 del Decret D.L 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.  

A més a més la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, 
determina que el comerç ambulant forma part de les competències pròpies que correspon exercir als 
municipis dins del marc normatiu establert per la legislació estatal i autonòmica. 

A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 6 de juny de 2016,  
 
Es proposa al Plenari de la Corporaicó l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
PRIMER: Donar conformitat al trasllat del mercat de venda no sedentària de Móra d’Ebre de la seva 
ubicació actual al Passeig del Pont al nou emplaçament de la Illa de Sauri. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord als serveis tècnics municipals, servei de la Policia Local, brigada 
d’Obres i Serveis i paradistes, per a la seva executivitat i coordinació.   
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El sr. Joan Piñol explica que ha sigut des de sempre la voluntat del govern el traslladar el 
mercat a l’Illa de Saurí. Explica que un dels motius d’aquesta decisió és l'estat actual en 
que està el Passeig del Pont, entén que és vital pel poble ja que és l’entrada i un dels 
llocs privilegiats. Avui en dia està en un estat de degradació important per molts motius 
però un d’ells és que es faci el mercat allí i també la falta de manteniment.., diu que 
caldrà fer l’obra d’arranjament i de rehabilitació, i que el cost s’intentará cobrir amb els 
ingressos que generi la licitació del servei de Mercat.  

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per vuit vots a favor dels 
representants dels grups municipals de  CIU i PP i cinc abstencions dels representats 
dels grups municipals d’ERC i PSC 
                                                             ----------------  
 
14.- Proposta d'alcaldia vers l'acord plenari de nomenament d'alcalde honorari i 
perpetu. 
 
Vist l’acord plenari de l’ajuntament de Móra d’Ebre de data 31 de març de 1964, designant el 
senyor Francisco Franco Bahamonde Alcalde Honorari i Perpetu del municipi de Móra d’Ebre. 
 
Atès que la conducta del General Franco, tant anterior com posterior a l’acord, són motius més 
que suficients per a la revocació proposada, i a més, mereixedora de la revocació d’un 
reconeixement com el que en el seu dia es va acordar, impropi d’una institució com la municipal, 
democràtica per naturalesa. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 6 de juny de 2016,  
 
Es proposa al Plenari de la Corporaicó l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
Revocar l’acord plenari de l’ajuntament de Móra d’Ebre adoptat en sessió de data 31 de març de 
1964, designant el senyor Francisco Franco Bahamonde Alcalde Honorari i Perpetu del municipi 
de Móra d’Ebre, i en conseqüència, desposseir-lo de l’esmentada condició. 
 

El sr. Joan Piñol explica que el fet és que fa un dies una periodista de la xarxa es va 
dirigir a l'Ajuntament de Móra d’Ebre, en concret a l’Alcalde, demanat si es tenia previst 
fer un acte per revocar el nomenament del sr. Francisco Franco com alcalde honorari i 
perpetu de l’Ajuntament de Móra d’Ebre. Esclareix que no en tenien ni idea per part de 
l’equip de govern de que això fos així. Donada la desconeixença la periodista els hi va 
lliurar una còpia d’un retall de la Vanguardia en el qual en feia referència i arrel d’això es 
van dirigir al arxiu comarcal, el quals van cercar el llibre d'actes de l’Ajuntament de l’any 
64 en el què el 31 de març del 1964 l'Ajuntament va nomenar alcalde honorari i perpetu 
del municipi de Móra d’Ebre al sr. Francisco Franco com a atenció i recomanació que en 
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el seu moment va fer el Governador de la província de Tarragona. Entenen que aquest 
nomenament en l'actualitat i amb tota la transcendència que té no és adequat i per tant 
proposen la revocació a plenari.   
La sra. Cinta Agné explica que per part del seu grup votaran a favor i ho celebraran. No 
obstant esperen continuar treballant en aquesta línea per que encara avui perdura la 
simbologia franquista a Móra d’Ebre i per això volen demanar la màxima col·laboració en 
projectes com les proves d’ADN per facilitar la feina al nostre territori. 
La sra. Dolors Gurrera explica que ells també votaran a favor per que entenen que tots 
els valors democràtics i de drets humans van en contra del manteniment del 
nomenament d’aquesta persona. 
El sr. Joan Piñol celebra la decisió d’ERC i PSC. Es dirigeix a la sra. Cinta Agné per 
comentar-li que li pren la paraula pel que fa en continuar treballant en aquest sentit, i 
com que encara queden punts per tractar en parlaran més endavant en aquest Ple. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per dotze vots a favor dels 
representants dels grups municipals de  CIU, ERC i PSC i l’abstenció del representat del 
grup municipal del PP 
                                                             ----------------  
 
15.- Proposta d'alcaldia vers la problemàtica de l'Hospital Sant Joan de Reus 
 
Proposta  d'Alcaldia per ser traslladada al Consell d'Administració de Gecohsa en relació als fons 
de reserva de Gecohsa i la seva destinació última. 
 
Arrel dels esdeveniments que hem viscuts en les darreres setmanes en relació a la problemàtica 
que viu l'Hospital Sant Joan de Reus, que han acabat  esquitxant directa i indirectament a 
l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, (nomenament de nou Director d'aquest centre, com a 
conseqüència que l'anterior passa a ser el Director de l'hospital Sant Joan de Reus i altres 
funcions afegides, proposta "mediàtica" del GM de la CUP de l'Ajuntament de Reus per tal de 
pal·liar el dèficit de l'Hospital Sant Joan de Reus, amb diferents mesures, entre totes elles, una 
que afecta directament a Gecohsa i l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre consistent en emprar el 
fons de reserva de Gecohsa per eixugar el deute de l'Hospital Sant Joan Reus. 
 
Considerant que l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, des de fa massa temps, pateix un dèficit 
d'inversió i manteniment important que comporta mancances estructurals i materials de caràcter 
rellevant. 
 
Considerant també els sacrificis de caràcter laboral que ha assumit la plantilla i que caldria 
revisar en la mesura de les possibilitats que tinguem. 
 
Considerant que la concessió de la gestió d'aquest Hospital Comarcal de Móra d'Ebre es troba a 
un dos anys de la seva finalització i per tant subjecta a una nova licitació, de la qual en podria 
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resultar adjudicatària Gecohsa, en cas de participar-hi, o que també podria resultar com a no 
elegida. 
 
Considerant altres veus del territori, tant de l'àmbit social, polític i sindical que s'han manifestat 
amb el mateix sentit. 
 
Per tots el motius exposats amb anterioritat és proposa al Plenari l'adopció del següent acord: 
 
1) Manifestar el rebuig unànime d'aquesta corporació  al fet que el fons de reserva de Gecohsa, 
resultant de la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, sigui emprat en qualsevol altra cosa 
que no reverteixi de manera directa i inequívoca en les instal·lacions d'aquest Hospital i el seu 
personal. 
 
2) Sol·licitar formalment a l'Ajuntament de Reus i al Consell d'Administració de Gecohsa els 
corresponents acords que garanteixin el contingut del punt 1 
 
3) Sol·licitar al Consell d'Administració de Gecohsa que es sotmeti a votació, en la propera 
sessió,  l'acord de redacció d'un Pla de millora i inversions, que caldrà executar dins dels propers 
24 mesos, adreçat a la millora de les instal·lacions, maquinaria, equipament i condicions laborals 
del centre. 
 
4) Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Reus i a cadascun dels respectius grups  
municipals que integren aquesta corporació, a la Direcció territorial de Salut de les Terres de 
l'Ebre i a la de Tarragona, al Director General de Sagessa, als membres que integren el Consell 
d'Administració de Sagessa i al Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
 

El sr. Joan Piñol procedeix a llegir els punts i explicar els motius que l’avalen. Demana el 
màxim recolzament possible per part dels grups municipals, atès que estan parlant d’una 
institució de Móra d’Ebre, i que és de caràcter rellevant per la Ribera d’Ebre, per la Terra 
Alta i pel Priorat. I per tant, toca a la gent de Móra d’Ebre fe força per que això sigui 
d’aquesta manera.  
La sra. Cinta Agné comenta que ells votaran a favor per defensar la gent del poble i del 
territori, i menciona que ells també van presentar una moció que no es va tenir en 
compte i ni tan sols ha entrat, i aquesta que estan parlant ha entrat d’urgència com a 
proposta d’alcaldia.  
La sra. Dolors Gurrera també diu que ells votaran a favor. 
El sr. Joan Piñol es dirigeix a la sra. Cinta Agné en resposta a la seva intervenció i li 
pregunta si reconeix un document i a continuació llegeix el assumpte del document. Diu 
que no hi ha voluntat de no respectar-ho, però hi ha qüestions de caràcter importants. En 
primer lloc explica que aquesta moció està presentada quan el Ple ja estava convocat i 
per tant fora de termini, i vol que tingui clar algo que per ell i l’equip de govern és molt 
important i li agradaria que també ho fos per ells, i és que hi ha una diferència abismal 
pel que fa al plantejament entre les dos propostes, no pel contingut en general sinó per 
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un fet molt important, la proposta que fa l’alcaldia no la fa com a Convergència sinó com 
a alcaldia i per tant si el plenari es pronuncia el que esta fent és pronunciar-se una 
institució no un partit polític. El segon detall, la proposta d’alcaldia el que fa és recollir 
unes situacions entre d’altres les que defensa també el comitè de treballadors de 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre no una secció sindical del comitè de treballadors, per 
tant això és una declaració institucional que des de un altre punt de vista el que fa és 
recollir el sentiment del territori, de la societat, polítics, no polítics i també de sindicats. La 
seva moció és un posicionament de dos partits que recullen el sentiment d’una secció 
sindical molt concreta que és diu UGT que forma part d’un comitè d’empresa. Per tal 
creu que no cal ser gaire hàbil per entendre que la moció d’alcaldia té molta més 
potència que la seva, creu que és molt diferent i per això una proposta ha estat sotmesa 
al Ple i l’altra no.  
La sra. Cinta Agné explica que la qüestió és que ells ho van presentar, van preguntar si 
des de l’Ajuntament presentarien alguna cosa i els hi van dir que no.El sr. Joan Piñol 
respon que no els hi van preguntar res a la comissió informativa. És més, diu que 
recorda concretament, que el seu company el sr. Sixte Melchor i ell mateix els hi van 
retreure el fet de que polititzessin la situació i presentessin una moció com ERC i PSC, i 
no els hi donessin la oportunitat a Convergència o al PP de formar part d’aquesta 
comissió quan sempre ha sigut tradició en aquesta legislatura que es debatin les 
mocions, i si s’està d’acord, sumar-se tots plegats. Li pregunta a la sra. Cinta Agné si ella 
ha donat aquesta oportunitat.La sra. Cinta Agné respon que sí, a la comissió 
informativa.El sr. Joan Piñol respon que no, que hi eren tots. Diu que siguem realistes i 
no diguin coses que no són,El sr. Joan Piñol els hi pregunta si volen que recordi els seus 
arguments: “no hi vaig pensar” aquest va ser el seu argument, i “ah sí, potser si que 
tenen raó però és que no hi vam pensar” 
La sra. Dolors Gurrera explica que després es van disculpar. Creu que la situació i la 
manera de debatre aquest tema no va ser tranquil·la i que no té cap problema amb votar 
a favor de l’altra per que creu que és el punt de partida per presentar la situació i 
després... 
El sr Joan Piñol diu que el problema és que ells ho volien fer una qüestió política davant 
d’una situació institucional, aquesta és l’equivocació i per això han fet el que han fet. Per 
que entenen que ha de prevaldre una situació institucional davant d’una qüestió política. 
Per que aquells que s’omplen la boca de treballar per Móra d’Ebre al final el que fan és 
treballar amb les sigles d’un partit, i d’altres que no s’omplen la boca el que fan es una 
proposta institucional. Això és la diferència, que aquesta proposta s’hagués pogut fer a 
nom de Convergència, i no el té aquest nom. Això és el que és important que tots tinguin 
clar, o treballen tots plegats per Móra o no.  

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels tretze membres 
que integren el nombre legal 
                                                             ----------------  
 
16.- Mocions grups municipals 
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16.1.- Moció del grup municipal d’ERC 
 
Per part del grup municipal d’ERC es presenta l amoció que tot seguit es transcriu: 
 

“Moció per a la instal·lació de rètols de l’AMI a l’entrada del municipi.  
 
Atès que l’Ajuntament de Móra d’Ebre va acordar, en sessió extraordinària al ple celebrat 
en data 14 de juliol de 2015,i a través d’una àmplia majoria (10 dels 13 regidors) la 
ratificació de l’adhesió de Móra d’Ebre a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI). 
 
Atès a que actualment ja són 786 els municipis adherits a l’Associació, un fet majoritari i 
sense precedents al món del municipalisme català. 
 
Atès que l’AMI ja va aprovar la proposta d’identificar els municipis adherits a l’associació 
amb rètols a les entrades dels pobles i ciutats del país, elaborant una proposta de cartell 
per a tots els municipis adscrits a l’associació. 
 
Atès que són molts ja els municipis que compten amb rètols identificatius a les entrades 
del poble. 
Atès que cal fer un esforç de visualització  del compromís de la societat civil amb el 
procés que ens ha de portar a la plena sobirania del nostre país. 
 
Atès que en les passades eleccions els grups polítics de ( ERC-AM i CIU) es van 
comprometre, amb adhesió als documents de l’AMI o de l’ANC a mantenir el seu 
compromís amb el procés. 
 
Per tot això, demanem al Ple municipal l’aprovació dels següents acords: 
 
Acompanyar els cartells que identifiquen les  entrades principals de Móra d’Ebre, amb el 
rètol que ha preparat l’AMI pels municipis adherits. 
 
Enviar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Assamblea 
Nacional Catalana - Terres de l’Ebre” 
 

 
La sra. Cinta Agné llegeix la proposta presentada. 
La sra. Dolors Gurrera demana que  hi ficarà en aquests cartells.La sra. Cinta Agné li 
respon que són uns cartells en els quals hi fica “municipi adherit a l’AMI”. Explica que ha 
data de sessió extraordinària del Ple celebrat al 14 de juliol a través d’una amplia 
majoria, de 10 dels 13, van ratificar la adhesió de Móra d’Ebre a l’AMI. 
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La sra. Dolors Gurrera respon que ells creuen que aquest tipus de cartell no representa 
al 100% de la població, i per tant, votaran en contra. 
El sr. Francesc Launes diu que ells també votaran en contra. 
El sr. Joan Piñol explica que abans de posicionar-se voldria fer-li una sèrie de preguntes. 
Li pregunta si sap que aquestes senyals no són de franc i que qui les pagarà.  
La sra. Cinta Agné respon que si la moció s’aprova suposa que l’Ajuntament. 
El sr. Joan Piñol li pregunta si sap el cost d’aquestes senyals.  
La sra. Cinta Agné respon que valen en vora a 100 euros el cartell.  
El sr. Joan Piñol li respon que creu que va bastant equivocada i que té la factura aquí 
davant. Cada cartell val 408€ més IVA, en el cas de Móra d’Ebre s’haurien de posar 
quatre i això son 1632 euros més IVA, el qual són més de 2000 euros. Insisteix en 
preguntar si això ho ha de pagar l’ajuntament. 
La sra. Cinta Agné respon que suposa que sí i que als pobles on s’ha posat, com a 
Tortosa, ho va pagar l’ajuntament i no ho va pagar cap partit.  
El sr. Joan Piñol ensenyant-li una fotografia de Tortosa, on es veuen els cartells fets 
malbé, i que aquí pot passar el mateix; segueix exposant que també s’ha pres la 
molèstia de mirar quan valen els cartells de Móra d’Ebre que són 336,70€ cada cartell 
més IVA, llavors en el cas que passes  el tema de Tortosa, es pregunta si caldria  
reposar o no els cartells de l’AMI, i això vol dir aproximadament entre 1500-1800€ més,  
El sr. Joan Piñol diuque quan algú presenta una moció l’ha d’estudiar i analitzar quines 
conseqüències té això, de les quatre entrades que té Móra d’Ebre dos les podrien arribar 
a defensar sense massa problema per que per exemple Av. Pius XII va ser transferida 
per Diputació a l’Ajuntament de Móra d’Ebre per tant seria àmbit municipal, però n’hi ha 
dos que són d’àmbit nacional, és a dir, les senyals de Móra d’Ebre són de Foment. 
Pregunta que farem quan Foment pregunti per que em posat una senyal.La sra. Cinta 
Agné respon que no les fiquem a aquestes dues entrades. 
El sr. Joan Piñol diu que ells sap perfectament que van donar suport a la votació en el 
seu dia d’adhesió a l’AMI, estan molt satisfets i ho tornarien a fer. Però no veuen la 
avantatja per Móra d’Ebre de col·locar aquests cartells a l’entrada del municipi i atesos 
els costos que comporta fer això, pensen que en la situació econòmica en que es troba 
l’Ajuntament i amb aquests diners hi hauria finalitats més importants. Per tant, lamentant-
ho molt no donaran suport a la seva moció.   

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és desestimada per deu vots en contra dels 
representants dels grups municipals de  CIU, PP i PSC i tres a favor dels representats 
del grup municipal d’ERC  
                                                             ----------------  
 
16.2.- Moció del grup municipal de CIU 
 
Per part del grup municipal de CIU es presenta l amoció que tot seguit es transcriu: 
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““Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents 
per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 
 
L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de 
desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat 
econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces 
de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a 
l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per 
arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els 
planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència 
renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne. 
 
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i 
veïnes, des de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa 
energètica i l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la 
immediatesa han servit de mur de contenció per pal·liar la greu situació dels que 
pateixen.  
 
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als 
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres 
situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El 
Parlament europeu ha requerit als governs per tal de que donin resposta a les famílies 
perquè “ningú hauria de morir a Europa per no tenir calefacció” i en una resolució ha 
reconegut que “si el govern regional o local” és capaç de trobar els recursos amb els 
quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es faci”. 
 
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel 
Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no 
es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als 
consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La 
Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la 
qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de 
vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març. 
 
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població 
catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la d’interposar 
recursos d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat 
una constant en la legislatura, la judicialització de conflictes polítics.  
 
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després 
que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen 
competències estatals en matèria de règim energètic 
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Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i 
de pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. 
L’objectiu era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les 
persones més afectades per la crisis econòmica i social.  
 
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar 
cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o 
del tall en els subministraments bàsics d’energia.  
 
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del 
govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la llei demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.  
 
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el 
passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors 
de la iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel 
dret a un habitatge digne, els sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va 
acordar “deixar sense efectes pràctics la resolució del Tribunal Constitucional. És va 
acordar l’elaboració d’una nova llei d’emergència social que reculli tot allò que ara ha 
quedat suspès per tal de donar resposta amb mesures útils, pràctiques i segures, a la 
ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de desnonaments o de talls de 
subministrament energètic.  
 
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més 
properes als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de 
normatives, ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més 
vulnerables, és la nostra raó de ser.  
 
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents: 
 
     A  C O R D S 
 
Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos 
contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una 
situació d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica. 
 
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern 
espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en 
matèria de protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de 
desemparament. 
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Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats 
municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents 
mesures i que permeti recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les 
administracions locals i de la Generalitat.  
 
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu 
paper en la solució dels conflictes habitacionals. 
 
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar 
solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de 
proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.  
 
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a 
l’Organització de Consumidors i Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea”. 

 
 

La sra. Dolors Gurrera diu que consideren prioritaris aquetes necessitats de lluitar contra 
la exclusió residencial i la pobresa energètica i recorda que el PSC també va participar a 
la manifestació que es va celebrar per donar soport a aquesta llei, i per això votaran a 
favor.  
 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per dotze vots a favor dels 
representants dels grups municipals de  CIU, ERC i PSC i l’abstenció del representat del 
grup municipal del PP 
                                                             ----------------  
 
17.- Informacions alcaldia 
 

El sr. Joan Piñol explica el èxit de la Fira del Llibre i el Litterarum, amb unes xifres i 
dades importants i espectaculars. Més de 4000 persones han passat per la fira, entre 
espectacles i entrades, i s’han venut més de 8000 euros en llibres de temàtica de les 
Terres de l’Ebre. Per tant pensa que és una qüestió gens menor, el conjunt d’activitats 
dutes a terme al Teatre Municipal i als diferents indrets, el fet que la xarxa de televisions 
locals de Catalunya transmetés per tot Catalunya en directe el primer espectacle 
d’obertura d’aquesta fira i finalment el fet de que aquest any van comptar amb la 
presència física del patrocinador d’Estrella Damm de la Fira del Llibre Ebrenc i el 
Litterarum, el qual va traslladar la seva satisfacció i felicitacions al conjunt de 
participants. Felicita asl organitzadors de l'esdeveniment en nom de tota la corporació.  
A continuació comenta la polèmica de mesos enrere que van tenir fa sobre l’existència o 
no del metge d’urgències 24h a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. Explica que des de 
aleshores es va intervenir en diferents àmbits fent gestions, des de l’Ajuntament i el 
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Consell Comarcal, i tot i això, han tornat a corre rumors de que això està en perill. Des 
de que van aconseguir que el metge reposes de forma definitiva, l’equip de govern va 
donar ordre al cap de la Policia Local per a que de forma diària passes per l’Hospital 
Comarcal a verificar que cada nit hi hagués el metge. En aquest sentit pensen que ha 
estat una mesura encertada, atès que des de que es fa això pràcticament tenen un índex 
de satisfacció pel que fa a l’acompanyament d’aquest metge del 99%. Dit això, donat que 
es va tornar a remenar aquest assumpte va traslladar la seva preocupació al Director 
dels Serveis Territorials de Salut dient-li que li preocupava que es tornés a parlar del 
tema, i aquesta setmana mateix el Director es va ficar en contacte amb ell i li va dir 
textualment el següent: “El tema del metge de Móra d’Ebre esta definitivament resolt”, és 
a dir, el metge que ara  hi ha cobrint aquest espai, el pagava el SEM i sembla ser que 
per qüestions de caràcter administratiu el SEM no te disponibilitat pressupostaria per fer 
front al pagament d’aquest metge des del punt de vista del capítol 1, és a dir, tenir-lo en 
nòmina. Aclareix que si té capacitat econòmica per fer front al pagament però si que té 
disponibilitat al capítol 2, és a dir, subcontractant. Per tant, en aquest sentit el que farà el 
SEM serà contractar a SAGESA per a que subministri el metge que donarà cobertura 
24h a urgències, per tant, garanteixen que en aquesta estratègia quedarà cobert el 
metge sense cap tipus de problema d’ara en endavant. Pensa que és una bona notícia i 
es poden congratular de que hagi tingut un final feliç. 
A continuació explica que han estat resseguin amb més afany i inquietud les obres de les 
piscines que com han pogut comprovar estan pràcticament acabades. No vol amagar la 
inquietud atès que les dades en que s’estan movent és que l'empresa diu que la piscina 
estirà acabada i la lliurarà el dia 22 per obrir el 24.  
Pel que fa al tema del mercat la intenció del equip de govern és traslladar-lo a meitat de 
juny però la baixa del treballador que se’n ocupava del tema, sr. Ricardo Vivancos 
complica la situació. S'ha iniciat el procés de reubicació dels llocs al nou emplaçament., 
és a dir, aquelles casi 40 parades que avui estan al mercat i que entenen són prioritàries 
a l’hora de passar a la nova ubicació. També s’ha engegat el procés per anar cridant a 
les casi 90 sol·licituds que estan a la llista d’espera. La previsió atenent a la malaltia del 
treballador fa preveure un retràs de 15 dies, per lo que la data definitiva serà a primers 
de juliol. 
D’altra banda aquesta setmana han confirmat que el Rally RAC tornarà ha passar per 
Móra d’Ebre, per tant a partir del octubre - novembre tindrem de nou aquest 
esdeveniment. Posa de relleu que des de l’Ajuntament se va requerir per part de la 
Generalitat que portessin esportistes rellevants als premis esportius de la Generalitat de 
les Terres de l’Ebre 2016, amb una trajectòria de treball pel fonament de l’esport. 
L'Ajuntament a considerat oportú plantejar la figura del sr. Eduardo Gallego com a 
persona capdavantera del Karting Móra. 
Finalment comenta que porten uns 8 o 10 dies que s’ha començat l'obra del castell i ha 
vingut un geòleg ha donar el vist i blau, la qual cosa significa que probablement la 
setmana que ve s’iniciaran les obres de pavimentació d’una part de l’esplanada del 
castell. 

                                                             ----------------  
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18.- Precs i preguntes 
 

La sra. Cinta Agné pregunta sobre la Borsa de Treball, en el cas de portar el CV a 
l’Ajuntament si des de d’aquí s’introdueix, doncs sap que hi ha gent en que li han 
introduït i per això ho vol saber. El sr. Joan Piñol respon que el pots introduir tu mateix i 
si la persona que el porta no té les habilitats per fer-ho se li pot introduir. 
La sra. Cinta Agné també pregunta si l’Ajuntament ha demanat algo sobre els mobles 
que la Diputació  ha ficat a disposició dels Ajuntaments; el sr. Joan Piñol respon que 
l’Ajuntament porta cinc anys fent-ho. L’anterior legislatura el diputat que portava aquest 
tema era ell mateix i si vol li faran una relació de tot el que la Diputació a cedit. Aquest 
any han cedit ordenadors i bens mobiliaris. De fet tot el centre de formació ocupacional 
conté mobles procedents de la Diputació, també bona part del mobiliari de la segona 
planta de l’Ajuntament, tots els ordenadors de la Biblioteca i el Casal Jove, a 
l’Ajuntament també hi ha molts ordenadors de la Diputació... 
La sra. Cinta Agné respon que sol ho volia saber i per últim vol saber com es troba el 
tema de Vilanova Fustes. El sr. Joan Piñol explica que hi ha una sentència, a partir 
d’aquí han tingut que pagar per que lògicament han perdut i ara estan pendents de que 
es facin les cessions definitives. Li demana a la sra. secretaria que ho expliqui.   
La sra. Dora Fornós explica que es van guanyar els dos contenciosos i que van tenir que 
ingressar els diners. L'Ajuntament va prendre la decisió d'ocupar el sol que és de 
propietat de l’Ajuntament i Vilanova Fustes van fer un escrit notarial acusant que s’estava 
actuant fent de manera abusiva. ; l’Ajuntament davant d’això van estar parlant en 
l'assessor jurídic i com semblava que es volia  anar per la via penal, s’ha cregut oportú 
demanar  l’autorització per entrar al jutjat contenciós encara que no sigui domicili ja que 
és un solar  
El sr. Joan Piñol esclareix que quan es diu entrar o ocupar no s’està dient anar a seure 
allí sinó prendre possessió del terreny que és de l’Ajuntament. No obstant, creu que 
aquest és un tema prou gruixut i per això s’ofereix a convocar als diferents caps de grup i 
qualsevol altre regidor que vulgui assistir i explicar-los-hi com ha anat succeint tot, com 
han arribat fins aquí, i fins i tot quines són les pretensions que tenia Vilanova Fustes per 
arribar a l’acord. Pensa que això és important, que sàpiguen quines són les qüestions, 
com s’han plantejat i com s’ha arribat al punt que estem. Manifesta  que per part de 
l’equip de govern s’ha intentat de totes maneres solucionar aquest tema de forma 
coherent, raonada i també de forma en que l’Ajuntament no hagués de sortir perjudicat i 
consensuada, però l’empresa en definitiva no vol assumir les seves obligacions i a 
l’Alcalde, el que li correspon és defensar els interessos de l’Ajuntament, i el que no pot 
fer és saltar-se la llei. Per tant, quan la secretària li diu que per aquí no es pot anar i te 
demanen que perdonis, condonis o regalis, la llei no parla de res d’això i si ho fas estàs 
prevaricant. Els hi ofereix buscar una data per reunir-se i parlar sobre el tema.    
El sr. Alex de la Guia pregunta sobre el estat dels arbres del Comarques Catalanes ja 
que diversos veïns d’aquell carrer i de la població se’ls hi ha adreçat preocupats pel seu 
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estat i com que és feina seva com a regidor per això pregunta si en són coneixedors 
d’aquest fet, i ara que ho són, si faran algo per arreglar-ho. 
El sr. Joan Piñol respon que ell ho desconeix i no sap si el regidor d’obres i serveis ho 
sap. Li demana si pot ser més concret i on està la problemàtica, doncs el carrer que ell 
esmenta que és el Comarques Catalanes ja fa molts anys que es pengen unes flors que 
es reguen diàriament, per tant, entén que si el membres del grup de jardineria hi passen 
diàriament i no han identificat cap problema, li preocupa per que hi ha algo que falla.  
El sr. Julio Roca pren la paraula i diu que suposa que es tracta d’un fet que moltes 
vegades els hi han dit de que aquests arbres no es reguen. Tantes vegades com los hi 
han dit ho han demostrat, i si vol demà poden quedar i aniran al arbre que ell digui, 
picaran i veurà que hi ha tot el sistema de reg per davall, però clar a dalt no es veu però 
quan piques surt. Per això no sap que pot estar passant, es possible que hi ha hagi 
algun de malalt i si és així no n’és sabedor.  
El sr. Joan Piñol diu que de totes maneres n’hi ha un que s’ha de canviar, però s’ha de 
fer en una determinada època de l’any, que això li va dir el Cap de la Brigada. 
El sr. Alex de la Guia es refereix al tema del reg, i que això es veritat per que hi ha anat i 
s’hi ha ficat per comprovar-ho abans de portar-ho al Ple, que hi ha diversos arbres que 
tenen rames mortes o rames seques que s’haurien de podar. Per tant, es dirigeix al sr. 
Julio Roca i accepta el seu oferiment de quedar un dia per anar-ho a mirar plegats.  
El sr. Joan Piñol agraeix l’aportació. 
La sra. Dolors Gurrera pregunta donat que ara al juliol es celebrarà la Mora Morisca, si li 
poden fer cinc cèntims sobre alguna novetat. 
El sr. Joan Piñol respon que la Móra Morisca es celebra enguany, ja que es celebra un 
any si un any no. Pel que fa a les novetats no sap si estan autoritzats. 
La sra. Montse Pineda diu que quan arribi el moment ho explicarà, que prefereix 
reservar-se les novetats ja que no creu que sigui oportú dir ara mateix les novetats de la 
Móra Morisca.  
La sra. Dolors Gurrera també pregunta sobre si per part del Consell Comarcal tenen 
previst fer un tipus de navegabilitat pel riu Ebre com s’havia fet altres anys, ja que l’any 
passat no es va fer.  
El sr. Joan Piñol li respon que no té informació en aquest sentit, i que això o pot 
comprovar a través del seu company conseller.  
El sr. Joan Piñol es dirigeix a la sra. Cinta Agné per ensenya-li la web del seu partit i li 
pregunta si la reconeix. Explica que hi ha un article del 12 de maig que tracta de la moció 
de la retirada dels símbols franquistes i hi ha un paràgraf que comença dient: “Ens 
sembla molt greu que quatre dècades després de la finalització de la dictadura encara hi 
hagi símbols franquistes a les façanes d’algunes edificis...” Això és el que ve a dir l’article 
que ells van penjar a la pàgina web i com que aquest tema li preocupa ha estat esbrinant 
com funciona tot això. Li pregunta si sap que les plaques no es poden treure sense el 
permís dels propietaris i que això és una qüestió inevitable. De fet, ha fet un còmput de 
totes les qüestions que s’haurien de dur a terme amb la retirada de les plaques i quin 
cost tindria. Explica que hi ha cinc plaques de petita dimensió i una de més gran que 
està al costat del Lluís Vinyes, això a grans trets amb tot el procés de mà d’obra, 
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gestions, treure les plaques, contactar amb la comunitat i fer la reunió, adquirir la placa 
nova i substituir-la,... fer aquest procés valdria en total uns 1000 euros. I això que per 
contactar amb la comunitat han contat 10 minuts, el cost d’hora d’un administratiu, fer la 
reunió han contat 30 minuts, adquirir la placa val uns 720 euros per placa i substituir-la 
han contat 60 minuts a preu d’un peó oficial. Treure la placa més gran, al contrari de lo 
que es pensaven és més barat per que sol cal repicar-la. A grans trets vol dir uns 1500 
euros més IVA aproximadament aquesta operació que es planteja, que sumats als 2000 
que dèiem de l’AMI més lo que podria suposar els canvis dels rètols, no deixen de ser 
quantitats importants. Considera que encara així, això no és lo més important ja que es 
presenten preocupats per que encara hi ha símbols, i la vida és molt dura a vegades, 
doncs resulta que buscant han trobat una carta al Registre d’Entrada de l’Ajuntament 
que adreça la Generalitat de Catalunya Departament de Medi ambient i Habitatge, 
concretament l’empresa pública ADIGSA amb registre d’entrada 3031 del dia 8 de juliol 
del 2005, adreçada al senyor que llavors hi havia d’alcalde que diu: 
 “Il·lustríssim senyor Josep Solé i Biosca, el motiu d’aquesta carta és per informar-li de 
l’acord pres al Parlament de Catalunya, el dia 3 d’octubre del 2004 pel qual el 
Departament de Medi ambient i Habitatge posarà en marxa una campanya per la 
substitució de tota la simbologia franquista en els habitatges de protecció oficial, aquesta 
tasca ja s’ha dut a terme a tots els habitatges que administra directament la Generalitat 
de Catalunya. Cal dir, que alguns habitatges construïts en el període de la dictadura 
conserven aquesta simbologia i és per això que ens posem en contacte amb vostè per 
dir-li, en cas de que estigueu interessats en substituir aquestes plaques com qualsevol 
altra tipus de simbologia relacionada amb l’antic règim, la Generalitat de Catalunya 
finançarà el cost de la esmentada substitució de la següent manera. En primer lloc caldrà 
que l’Ajuntament passi un acord de Ple en el qual es proposés la retirada d’aquest tipus 
de simbologia dins del seu municipi. En segon lloc caldrà adjuntar un pressupost amb el 
import del cost de la esmentada substitució, i així, com el nombre de plaques a 
reemplaçar. D’aquesta manera en aquestes dues premisses ADIGSA li lliurarà les 
plaques per a que puguin dur a terme la substitució i amb la factura els hi ingressarà el 
import pressupostat mitjançant transferència bancària. Al peu d’aquesta carta trobareu la 
imatge del nou model de placa que és menester col·locar. Per qualsevol dubte o 
aclariment... Firmat pel sr. David Companyó i Costa Director de màrqueting i projecció 
d’ADIGSA”.  
A continuació el sr. Joan Piñol comenta que és curiós que estiguin tant preocupats ara, i 
quan realment ells governaven no en van fer ni cas d’aquesta qüestió. Es dirigeix a la 
sra. Cinta Agné per dir-li que ella està aquí en representació d’un partit i presenta una 
moció, i s’escandalitza de que altra gent voten el que voten. I clar, quan ells tenen 
l’oportunitat de fer-ho, i fer-ho de franc, no ho fan. Per tant, l’únic que demana és un punt 
de seriositat amb les coses i no treure-les de context. Li diu que sap perfectament que 
ells no tenen cap desig de que hi hagi plaques però entenen que hi ha moments i 
moments per fer les coses, i aquestes ara, no toquen  ja varen tenir l’oportunitat de fer-
ho de franc quan governaven i no ho varen fer;després demanen explicacions i donen 
lliçons als demés. Ho diu per que al final això sap greu ja que és important tenir memòria 
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i saber que passa i que no, i que és molt fàcil anar al Ple de l’Ajuntament a presentar 
mocions..  

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

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


