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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      7 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   15 de Setembre 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 les actes de les sessions anteriors 
2.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió 
3.- Aprovació de les festes locals 2017 
4.- Compte general exercici 2015 
5.- Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 6/2016 
6.- Aprovació de l'expedient de modificació d'ordenances exercici 2017 
7.- Donar compte de l'informe sobre el  Pla d'ajust 2T 2016 
8.- Donar compte de l'informe sobre morositat 2T 2016 
9.- Donar compte de l'informe d'execució trimestral pressupost 2T 2016 
10.- Mocions 
11.- Informació presidència 
12.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
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El sr. Alcalde, abans d’iniciar la sessió comunica a tots el regidors, que són presents la televisió en representació del 
canal Terres de l'Ebre per poder fer un petita gravació del Ple. I com que no han pres cap acord respecte a aquest 
tema, pregunta si tenen inconvenient, doncs sol gravaran una part del ple. 
 
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
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 les actes núms. 3, 4, 5 i  6 /2016, corresponents a les sessions celebrades els 
passats dies 9 i 22 de juny i 7 i 21 de juliol  de 2016, les quals, Despres de realizar unes observacions de tipus materials es donen 
per esmenades i posades  a votació,  són APROVADES 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 
20160076 22/08/16 Decret delegació Alcaldia 

20160075 09/08/16 Assignació Gratificació extraordinària 

20160074 09/08/16 Contractació personal suport electricista 

20160073 08/08/16 Contractació personal 

20160072 21/07/16 Delegació vacances Alcaldia 

20160071 21/07/16 Procediment legal actuacions c/ Isabel, 2 

20160070 20/07/16 Convocatòria Ple com Junta general SEME, SLU 

20160069 14/07/16 Delegació de signatura conveni entitats col.laboradores beques llibres 

20160068 14/07/16 Convocatòria CEC 

20160067 06/07/16 Rüina immninent 

20160066 04/07/16 Convocatòria PL 

20160065 04/07/16 Convocatòria CI 

20160064 27/06/16 Contractació personal brigada d'obres 

20160063 27/06/16 Contractació temporal i puntual Sr. MS 

20160062 22/06/16 Incoació expedient compte general 2015 

20160061 21/06/16 Convocatòria PLUR 

20160060 16/06/16 Danys Camí de Sant Jeroni 

20160059 16/06/16 Convocatòria Junta Local de Seguretat 

20160058 10/06/16 Delegació matrimoni civil Sra. Montse Pineda 

20160057 10/06/16 Llicència activitat recreativa extraordinària dia 11/06/2016 

20160056 06/06/16 Convocatòria PL 

20160055 01/06/16 Convocatòria CI 

20160054 31/05/16 Contractació personal suport brigada 

20160053 30/05/16 Delegació alcaldia 

 
La sra. Agné  pren la paraula  i en relació al Decret 73, tal com ho va fer a la comissió informativa , vol deixar  
constancia al ple de que no està d’acord amb els contractes per urgencia, com es el cas el del sr. Xavier Menduiña, i 
amb un sou propossat   
I en relació al Decret  77, l'enfonsament del immoble CR Vall, núm. 11, demana informació sobre la contractació, cost 
final etc.  
El sr. Alcalde respon que això no correspon al punt que estem.  
La sra. Agné diu que ho farà al últim punt. 
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                                                            ----------------  
 
3.- Aprovació de les festes locals 2017 
 
Atès la publicació de l’Ordre  per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per l'any 2017,  
 
Atès  que  a més de les fixades en aquest calendari, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant una ordre, 
fixarà dues festes locals a proposta dels municipis respectius, les quals no poden escaure’s  ni  en diumenge ni en cap dels dies 
de festa oficials. 
 
Com sigui que l’acord de l’ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com s’estableix a l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
A la vista de la proposta de la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2016 
 
Es proposa a la comissió informativa general emeti dictamen per a posterior acord plenari,  
 
PRIMER: Aprovar  les dues festes locals per l'any 2017, que  s’escauran els dies que tot seguit es detallen: 

 
-  el 17 de gener, Festivitat de Sant Antoni 
-  el 25 d’agost, Festes Majors. 

 
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
 
Posada la proposta a votació, és APROVADA PER UNANIMITAT  dels tretze membres que integren el 
nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
4.- Compte general exercici 2015 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20160062, de 22 de juny de 2016 es va incoar l’expedient per a l’aprovació del 
Compte general de l’exercici 2015. 
 
El Sr. President de la Corporació presenta els comptes corresponents a l’exercici 2015.  
 
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de 
contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Tots els assistents han tingut a la seva disposició, per poder examinar, els comptes anuals, els justificants i l’informe d’Intervenció 
tal com es va comunicar als membres de la Comissió en escrit de data 7 de juliol de 2016. 
 
El compte general de l’exercici de 2015,  que correspon a la Corporació integrada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre, l’Escola 
Municipal de Música i Dansa, Móra d’Ebre Bus SL i Societat Esportiva Móra d’Ebre SL ha estat elaborat d’acord amb el conjunt 
normatiu següent: 
 

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

� Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
� Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè  de la Llei d’hisendes locals. 
� Ordre HAP/1782/2013, de 3 d’octubre pel qual s’aprova el model simplificat de comptabilitat local / Ordre 

HAP/1781/2013, de 3 d’octubre, per la qual s’aprova el model normal de comptabilitat local. .  
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� Ordre EHA3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura pressupostària de les entitats 
locals.  

 
Cal tenir en compte l’informe de la secretària-interventora acctal. relatiu al compte general de la Corporació corresponent a 
l’exercici de 2015 de data 5 de juliol de 2016, que tot seguit es transcriu: 
 

““INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015 

Adoració Fornós Clúa, tècnica d’administració general del grup A, exercint accidentalment les funcions de secretaria i intervenció, 
per estar vacants les dues places (Resolució DGAL de 26/02/2013), INFORMO: 

1. IDENTIFICACIÓ 

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

  1.2. Caràcter: preceptiu 

  1.3. Títol:  informe patrimonial, econòmic i financer del compte general de l’exercici 2015 

  1.4. Referència: Intervenció - tresoreria 

2. ANTECEDENTS 

En data 22 de juny de 2016 mitjançant decret d’alcaldia núm. 20160062 s’inicia la tramitació administrativa del compte general de 
l’exercici 2015 mitjançant el qual es sol·licita la confecció del compte general i l’informe corresponent.  

3. PLANTEJAMENT 

  3.1- Contingut dels comptes  

  El compte general de l’exercici 2015, compren el de l’Ajuntament com els dels seus organismes autònoms i els de les societats 
mercantils de capital integrament pública i de propietat d’aquesta entitat local. 

El compte general, tant el de l’Ajuntament com el del seu organisme autònom conté la següent documentació:  

  - Balanç de situació 

  - Compte de resultat econòmic patrimonial 

  - Estat de liquidació del pressupost 

  - Estat de canvis del patrimoni net 

  - Estat de fluxos d’efectiu 

  - Memòria 

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

3.2. Anàlisi patrimonial, financer, econòmic i pressupostari   

3.2.1. Ajuntament 

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

BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU: 15.078.556,77 PASSIU: 15.078.556,77

A) ACTIU NO CORRENT 13.097.528,64 86,86% A) PATRIMONI NET 8.070.819,84 53,53%
I. Immobilitzat intangible 91.271,12 0,61% I. Patrimoni 5.830.666,09 38,67%
II. Immobilitzat material 12.682.257,52 84,11% II. Patrimoni generat 1.729.797,36 11,47%

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00% III. Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00%

IV. Patrimoni Públic del Sòl 280.000,00 1,86%

IV. Subvencions rebudes 
pendents d'imputació a 
resultats 510.356,39 3,38%

V. Inversions Financeres a llarg 
termini amb entitats del grup, 
multipgrup i associades 0,00 0,00% B) PASSIU NO CORRENT 5.047.557,26 33,48%
VI. Inversions Financeres a llarg 
termini 44.000,00 0,29% I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00%
VII. Deutors i altres comptes a 
cobrar a llarg termini 0,00 0,00% II. Deutes a llarg termini 5.047.557,26 33,48%

B) ACTIU CORRENT 1.981.028,13 13,14%

III. Deutes amb entitats del 
grup, multigrup i associades a 
llarg termini 0,00 0,00%

I. Actius en estat de venda 0,00 0,00%
IV. Creditors i altres comptes 
a pagar a llarg termini 0,00 0,00%

II. Existències 0,00 0,00%
V. Ajustos per periodificació a 
llarg termini 0 0,00%

III. Deutors i altres comptes a 
cobrar a curt termini 1.895.352,91 12,57% C) PASSIU CORRENT 1.960.179,67 13,00%
IV. Inversions Financeres a curt 
termini amb entitats del grup, 
multipgrup i associades 0,00 0,00% I. Provisions a curt termini 0 0,00%
V. Inversions Financeres a curt 
termini 3.093,18 0,02% II. Deutes a curt termini 1.249.433,55 8,29%

VI. Ajustos per periodificació 0,00 0,00%

III. Deutes amb entitats del 
grup, multigrup i associades a 
curt termini 0,00 0,00%

VII. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 82.582,04 0,55%

IV. Creditors i altres comptes 
a pagar a curt termini 710.746,12 4,71%

100,00%
V. Ajustos per periodificació a 
curt termini 0 0,00%

CAPITALS PERMANENTS 13.118.377,10 100,00%

FONS DE MANIOBRA 20.848,46  

   a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels passius segons el grau 
d’exigibilitat. En tancar l’exercici l’Ajuntament té un actiu de 15.078.556,77 € i un passiu de 15.078.556,77 €. 

Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 13.097.528,64 € estan totalment finançats amb els capitals permanents de 
13.118.377,10 € i, d’altra banda, l’actiu corrent de 1.981.028,13 finança completament el passiu corrent de 1.960.179,67 €. 
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En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos financers permanents necessaris per poder 
desenvolupar normalment les operacions de naturalesa corrent i determinat per la diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent 
és de 20.848,46€.  

b/ El patrimoni net és de 8.070.819,84 €. 

 c/ Els capitals permanents integrats pel patrimoni net i el passiu no corrent és de 13.118.377,10 €. 

3.2.1.2. Anàlisi financera de les dades aprovades. 

a/  A curt termini: 

El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici dóna un signe positiu de 520.276,59 €. 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015
COMPONENTS IMPORTS ANY 2015

1. (+) Fons líquids 82.582,04
2. (+) Drets pendents de cobrament 2.612.557,58

(+) del pressupost corrent 1.094.099,71
(+) de pressupostos tancats 1.494.109,35
(+) d'operacions no pressupostàries 24.348,52

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.332.033,11
(+) del pressupost corrent 675.026,74
(+) de pressupostos tancats 58.685,38
(+) d'operacions no pressupostàries 598.320,99

4. (+) Partides pendents d'aplicació -49.915,94
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació defin itiva 49.915,94
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació defini tiva 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 1.313.190,57
II. Saldos de cobrament dubtós 716.311,49
III. Excés de finançament afectat 76.602,49
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 520.276,59  

 
- L’excés de finançament afectat i per tant, els romanents de crèdit d’incorporació obligatòria ascendeix a un total de 76.602,49 € 
(art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els arts. 
47.5, 48.3, 98, 99 i 100 del RD 500/1900). Aquesta quantitat prové de les despeses de les obres anomenades “Adquisició de la 
casa del c. Vila 1, l’enderroc i la urbanització de la mateixa” aplicades a la partida Patrimoni Municipal del Sòl en els exercicis 2014 
i 2015. D’altra banda, per a aquestes obres es va sol·licitar Subvenció de la Llei de Barris i es va atorgar el 50% del cost 
d’aquestes actuacions. Així doncs, resulta que aquest 50% està afectat per aquesta subvenció i per tant caldrà realitzar una 
inversió en càrrec a la partida de despeses del Patrimoni Municipal del Sòl per aquest import (76.602,49 euros) per tal d’evitar 
duplicitat en el finançament. És per aquest motiu que aquesta quantitat és d’incorporació obligatòria, en tant que són crèdits 
finançats amb els ingressos afectats, resultants del Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge, el qual resta afectat i condicionat 
al compliment d’una sèrie d’objectius i finalitats en virtut de la legislació urbanística vigent. 

- La gestió de la tresoreria dóna el següent resultat: 

 Existències inicials: 149.577,74€ 

 Pagaments: 9.373.516.72€ 

 Cobraments: 9.306.521,02€ 

 Existències finals: 82.582,04€ 
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 Superàvit o dèficit de tresoreria (finals – inicials): -66.995,70€ 

 

Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2015, cal dir que aquesta s’ha vist perjudicada pel retard en el pagament de 
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya, de manera que s’ha produït un dèficit a la tresoreria de 66.995,70 €.  

 b/ A llarg termini: 

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

La càrrega financera (anualitat teòrica total x 100 / ingressos corrents liquidats); al final de l’exercici 2015 ha estat de 10,94 %. 

A 1 de gener l’endeutament a llarg termini era de 5.821.391,75€. Durant l’exercici es va amortitzar un import de 450.173,85€ A 31 
de desembre el deute viu (el pendent d’amortitzar) a llarg termini és de 5.371.217,90€. 

L’endeutament a curt termini en concepte d’operacions de tresoreria a 1 de gener era de 321.807,65€. A 31 de desembre és de 
325.378,33€. 

 Al final de l'exercici 2015, el deute viu total (pendent d’amortitzar a curt termini i llarg termini consolidat) és de 5.854.548,02€ i 
representa el 110,82% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats1.  

 - Estalvi net:  

L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats (4.916.651,84, €) – cap. 1, 2 i 4 d’obligacions reconegudes2 (4.404.538,40, €-
166.033,47€) – la suma total de les anualitat teòriques (537.918,00 €) dóna un resultat positiu de 140.228,91 €, i representa el 
2,85% dels ingressos corrents liquidats.  

3.2.1.3. Anàlisi econòmica  

El resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2015 és de -8.568.392,66€. Aquest import coincideix amb el resultat de l’exercici del 
balanç de situació i determina l’estalvi (si es positiu) o desestalvi (si és negatiu) que s’ha produït al tancament de l’exercici. 
Remarcar que per primera vegada s’utilitza el concepte d’amortització d’immobilitzat amb un criteri diferent al que fins ara es venia 
utilitzat, ja que ara, la nova instrucció de comptabilitat ens obliga a comptabilitzar l’amortització d’elements de l’immobilitzat que 
fins ara no s’amortitzaven (exemple: patrimoni històric, el Castell) i s’ha de computar l’amortització acumulada fins la data; cosa 
que fa que el resultat econòmic patrimonial sigui negatiu donat el volum de la quota d’amortització resultant. Aquest fet només 
passarà aquest exercici, atès que pel proper exercici es comptabilitzarà únicament l’amortització anual.  

                                                 
1 La ràtio legal de deute viu s’ha de calcular a partir de les dades consolidades del grup integrat per l’ens local i els ens dependents 
que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat i s’hi ha d’incloure, si escau, l’operació de crèdit a llarg termini que 
projecti formalitzar.  
2 Segons l’article 53 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, al càlcul de l’estalvi net no s’han d’incloure les obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit que 
s’hagin finançat amb romanent líquid de tresoreria. 
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Exercici 2015 %
1. Ingressos tributaris i urbanístics 3.083.626,69 0,62

a) Impostos 2.351.893,75 0,48
b) Taxes 731.732,94 0,15
c) Contribucions espeicals 0,00 0,00
d) Ingressos urbanístics 0,00 0,00

2. Transferències i subvencions rebudes 1.700.674,82 0,34
a) De l'exercici 1.691.862,31 0,34
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer 8.812,51 0,00
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres 0,00 0,00

3. Vendes i prestacions de serveis 97.485,06 0,02
a) Vendes 48.283,42 0,01
b) Prestació de serveis 49.201,64 0,01

0,00 0,00

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu imm obilitzat 0,00 0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària 56.098,88 0,01
7. Excés de provisions 0,00 0,00
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6 +7) 4.937.885,45 1,00

8. Despeses de personal -1.881.028,49 0,14
a) Sous, salaris i assimilats -1.403.986,51 0,11
b) Càrregues socials -477.041,98 0,04

9.Transferències i subvencions concedides -386.095,59 0,03
10. Proveïments 0,00 0,00

a) Consum de mercaderies i altres proveïments 0,00 0,00
0,00 0,00

11. Altres despeses de gestió ordinària -2.137.414,32 0,16
a) Subministraments i serveis exteriors -2.119.637,85 0,16
b) Tributs -17.776,47 0,00
c) Altres 0,00 0,00

12. Amortització de l'immobilitzat -8.773.646,08 0,67
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) -13.178.184,48 1,00

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ord inària (A+B) -8.240.299,03

70.955,78

a) Deteriorament de valor 0,00

b) Baixes i vendes 70.955,78

c) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer 0,00

14. Altres partides no ordinàries 1.066,19
a) Ingressos 1.066,19
b) Despeses 0,00

II. Resultat de les operacions no financeres (I +13 +14) -8.168.277,06

15. Ingressos financers 17.594,59
a) De participacions en instruments del patrimoni 0,00

17.594,59

16. Despeses financeres -94.953,78
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades 0,00
b) Altres -94.953,78

17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius  financers 0,00

a) Derivats financers 0,00
b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats 0,00

0,00
19. Diferències de canvi 0,00
20.Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'a ctius i passius financers -322.826,66

a) D'entitats del grup, multigrup i associades 0,00
b) Altres -322.826,66

21. Subvencions per al finançament d 'operacions financeres 70,25
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+1 7+18+19+20+21) -400.115,60

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exerci ci (II + III) -8.568.392,66

4. Variació d'existències de productes acabats i en  curs de fabricació i 
deteriorament de valor

b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres 
proveïments

13. Deteriorament de valor i resultats per venda de  l'immobilitzat no financer i 
actius en estat de venda

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres

c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la 
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3.2.1.4.  Anàlisi de la gestió pressupostària  

El resultat pressupostari del 2015 és el següent:   

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES
AJUSTOS

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

Operacions corrents 4.916.651,84 4.499.492,18 417.159,66
Altres operacions no financeres 670.169,40 961.844,78 -291.675,38
Total operacions no financeres 5.586.821,24 5.461.336,96 125.484,28
Actius financers 0,00 0,00 0,00
Passius financers 0,00 450.173,85 -450.173,85

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.586.821,24 5.911.510,81 -324.689,57
AJUSTOS:
Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 245.657,17 245.657,17
Desviacions negatives de finançament 336.479,46 336.479,46
Desviacions positives de finançament 67.855,33 -67.855,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 189.591,73 

De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2015, se’n desprèn que els recursos pressupostaris han estat suficients 
per finançar les despeses pressupostàries. 

- Ingressos: 

 

L’execució del pressupost d’ingressos en el seu conjunt s’ha situat dins de les previsions fetes en l’aprovació del pressupost, ja 
que aquest s’ha executat en un 84,20%3. 

-El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 716.311,49 €. Per determinar aquesta 
quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant 
en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 

 
D’acord amb l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que 
modifica el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o 
impossible recaptació s’apliquen els percentatges que a continuació es detallen malgrat que no corresponen als aprovats a les 
bases d’execució del pressupost de l’exercici 2015, però al ser els recomanats per la Sindicatura de Comptes, la intervenció va 
considera aplicar-los per raons de prudència al ser més restrictius. Per tant, per al càlcul dels drets pendents de cobrament de 
difícil o impossible recaptació, la Corporació ha aplicat el següent criteri: 
 

- Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació …………................. 5% 
                                                 
3 Aquest percentatge surt de l’operació: Totals drets reconeguts nets *100 / previsió definitiva dels ingressos totals.  

Pressupost inicial d’ingressos: 5.225.405,13
Modificacions d’ingressos: 1.409.830,73
Pressupost definitiu d’ingressos: 6.635.235,86
Drets reconeguts nets: 5.586.821,24
Recaptació neta: 4.492.721,53
Drets pendents de cobrament: 1.094.099,71
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- Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació ......... 25% 

- Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació.…....... 40% 

- Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació ........... 80% 

- Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació    .......100% 

La sotasignat informa que caldrà la modificació de les bases d’execució del pressupost  per incloure aquests 
percentatges a la propera liquidació. 
 

     - Despeses: 

 

L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2015 ha estat del 89,09 %4.  

 

Les modificacions de crèdit de l’exercici 2015 són les següents:  

Els romanents de crèdits d’incorporació obligatòria són de 1.190,69 €.  

 
- Distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2014:  

 
Atès què la liquidació del pressupost en termes consolidats (ajuntament + organisme autònom + Societat Esportiva Móra 
d’Ebre, SLU+ Móra d’Ebre Bus, SLU) va generar un superàvit, entès com a capacitat de finançament, atès el sistema 
europeu de comptes, per import de 190.034,70 € aquest es destinava, de conformitat a l’art. 32 de la LOEPSF, a reduir el 
nivell d’endeutament net sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a 
destinar a la reducció de deute (endeutament entès com el deute públic a efectes del procediment de dèficit excessiu tal i 
com es defineix en la normativa europea, segons l’art. 32.3 LOEPSF, nova redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, 
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic). Tanmateix, en seguiment de les indicacions dels 
Serveis Econòmics Municipals de la Diputació de Tarragona i tenint en compte el que estableix la DA sisena de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, un cop es va obtindré la xifra resultant 
de l’anàlisi de l’estabilitat pressupostària en termes consolidats ajustats, en aquest supòsit la capacitat de finançament, 

                                                 
4 Aquest percentatge surt de l’operació: Totals obligacions reconegudes netes*100/previsió definitiva de les despeses totals. 

P re s s u p o s t in ic ia l d e  d e s p e s e s : 5 .2 2 5 .4 0 5 ,1 3
M o d if ic a c io n s  d e  d e s p e s e s : 1 .4 0 9 .8 3 0 ,7 3
P re s s u p o s t d e f in it iu  d e  d e s p e s e s : 6 .6 3 5 .2 3 5 ,8 6
O b lig a c io n s  re c o n e g u d e s : 5 .9 1 1 .5 1 0 ,8 1
D e s p e s e s  p a g a d e s : 5 .2 3 6 .4 8 4 ,0 7
O b lig a c io n s  p e n d e n ts  d e  p a g a m e n t: 6 7 5 .0 2 6 ,7 4

C rè d it e x tra o rd in a r i:  2 1 6 .2 4 1 ,3 3

S u p le m e n t d e  c rè d it: 1 .2 4 0 .3 9 3 ,6 4

A m p lia c ió  d e  c rè d it: 4 8 .4 8 4 ,3 5

T ra n s fe rè n c ie s  d e  c rè d it p o s itive s : 4 8 .0 0 0 ,0 0

T ra n s fe rè n c ie s  d e  c rè d it n e g a tive s : -4 2 6 .5 0 7 ,0 4

In c o rp o ra c ió  d e  ro m a n e n ts  d e  c rè d it: 2 7 4 .0 1 8 ,4 5

G e n e ra c ió  d e  c rè d it 9 .2 0 0 ,0 0

T o ta l m o d if ic a c ió : 1 .4 0 9 .8 3 0 ,7 3
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s’havien de realitzar una sèrie de comprovacions a fi i efecte de concloure si s’havia de reduir o no l’endeutament, que 
eren: 

 
- si el romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici era positiu o igual a zero. Es complia en el nostre cas. 
- si el rati de deute viu era inferior al 110 %. No es complia en el nostre supòsit. 
- si el període mig de pagament a proveïdors era inferior a 30 dies. Es complia. 

 
 Aleshores, si no es complien tots aquests requisits s’havia d’analitzar i agafar l’import més petit entre el romanent de 
tresoreria per a despeses generals i la capacitat de finançament i seguir els passos de la DA sisena de la LO 2/2012, de 
27 d’abril. En el nostre supòsit, l’import escollit era el de la capacitat de finançament, per la qual cosa, havíem de partir de 
l’import de 190.034,70 euros i deduir-ne el saldo del compte 413 a 31/12/2014, els romanents incorporables en fase AD 
provinents de projectes de despesa amb finançament afectat i el mínim de tresoreria (Cal dir que aquests dos darrers 
ajustos no venien establerts per la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sinó que responien a 
les recomanacions i indicacions del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i 
implementades pels Serveis Econòmics del SAM de la Diputació de Tarragona. Finalment, un cop realitzades aquestes 
operacions en resultava que no hi havia possibilitat ni obligació d’amortitzar préstecs ja que l’import d’aquests ajustos 
(355.530,41euros) era superior a la capacitat de finançament. Per tant, no es va realitzar cap distribució del superàvit de 
la liquidació del 2014 per les raons anteriors. 

 
 

 

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

 

  3.2.2.1. Anàlisi patrimonial.  

De les dades liquidades es desprèn: 
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BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU: 129.206,23 PASSIU: 129.206,23

A) ACTIU NO CORRENT 65.877,55 50,99% A) PATRIMONI NET 121.853,09 94,31%
I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00% I. Patrimoni 762,60 0,59%
II. Immobilitzat material 65.877,55 50,99% II. Patrimoni generat 121.090,49 93,72%

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00% III. Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00%

IV. Patrimoni Públic del Sòl 0,00 0,00%

IV. Subvencions rebudes 
pendents d'imputació a 
resultats 0,00 0,00%

V. Inversions Financeres a llarg 
termini amb entitats del grup, 
multipgrup i associades 0,00 0,00% B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00%
VI. Inversions Financeres a llarg 
termini 0,00 0,00% I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00%
VII. Deutors i altres comptes a 
cobrar a llarg termini 0,00 0,00% II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00%

B) ACTIU CORRENT 63.328,68 49,01%

III. Deutes amb entitats del 
grup, multigrup i associades a 
llarg termini 0,00 0,00%

I. Actius en estat de venda 0,00 0,00%
IV. Creditors i altres comptes 
a pagar a llarg termini 0,00 0,00%

II. Existències 0,00 0,00%
V. Ajustos per periodificació a 
llarg termini 0 0,00%

III. Deutors i altres comptes a 
cobrar a curt termini 34.206,41 26,47% C) PASSIU CORRENT 7.353,14 5,69%
IV. Inversions Financeres a curt 
termini amb entitats del grup, 
multipgrup i associades 0,00 0,00% I. Provisions a curt termini 0 0,00%
V. Inversions Financeres a curt 
termini 0,00 0,00% II. Deutes a curt termini 0 0,00%

VI. Ajustos per periodificació 0,00 0,00%

III. Deutes amb entitats del 
grup, multigrup i associades a 
curt termini 0 0,00%

VII. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 29.122,27 22,54%

IV. Creditors i altres comptes 
a pagar a curt termini 7.353,14 5,69%

100,00%
V. Ajustos per periodificació a 
curt termini 0 0,00%

CAPITALS PERMANENTS 121.853,09 100,00%

FONS DE MANIOBRA 55.975,54  

   a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels passius segons el grau 
d’exigibilitat. En tancar l’exercici l’Ajuntament té un actiu de 129.206,23 € i un passiu de 129.206,23 €. 

Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 65.877,55 € estan totalment finançats amb els capitals permanents de 
121.853,09 € i, d’altra banda, l’actiu corrent de 63.328,68 finança completament el passiu corrent de 7.353,14€. 

En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos financers permanents necessaris per poder 
desenvolupar normalment les operacions de naturalesa corrent i determinat per la diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent 
és de 55.975,54€.  

b/ El patrimoni net és de 121.853,09 €. 

 c/ Els capitals permanents integrats pel patrimoni net i el passiu no corrent és de 121.853,09 €. 

3.2.2.2. Anàlisi financera de les dades aprovades. 
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a/  A curt termini: 

El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici dóna un signe positiu de 55.975,54 €. 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015
COMPONENTS IMPORTS ANY 2015

1. (+) Fons líquids 29.122,27
2. (+) Drets pendents de cobrament 34.206,41

(+) del pressupost corrent 32.575,33
(+) de pressupostos tancats 0,00
(+) d'operacions no pressupostàries 1.631,08

3. (-) Obligacions pendents de pagament 7.353,14
(+) del pressupost corrent 189,39
(+) de pressupostos tancats 0,00
(+) d'operacions no pressupostàries 7.163,75

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació defin itiva 0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació defini tiva 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 55.975,54
II. Saldos de cobrament dubtós 0,00
III. Excés de finançament afectat 0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 55.975,54  

- La gestió de la tresoreria dóna el següent resultat: 

 Existències inicials: 11.627,16€ 

 Pagaments: 243.401,47€ 

 Cobraments: 260.896,58€ 

 Existències finals: 29.122,27€ 

 Superàvit o dèficit de tresoreria (finals – inicials): 17.495,11€ 

Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2015, cal dir que ha estat correcta i ha permès atendre amb normalitat els 
pagament del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa amb regularitat, de manera que s’ha produït un superàvit a la 
tresoreria de 17.495,11€.  

 b/ A llarg termini: 

  -  A l’exercici 2015 el Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa no té deute ni a llarg termini ni a curt termini, per tant no 
té càrrega financera. 

 - Estalvi net:  

L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats (223.393,83, €) – cap. 1, 2 i 4 d’obligacions reconegudes5 (230.302,44€) – la 
suma total de les anualitat teòriques (0,00 €) dóna un resultat negatiu de 6.908,61 €.  

3.2.2.3. Anàlisi econòmica  

                                                 
5 Segons l’article 53 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, al càlcul de l’estalvi net no s’han d’incloure les obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit que 
s’hagin finançat amb romanent líquid de tresoreria. 
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El resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2015 és de 19.922,32 €. Aquest import coincideix amb el resultat de l’exercici del 
balanç de situació i determina l’estalvi (si es positiu) o desestalvi (si és negatiu) que s’ha produït al tancament de l’exercici.   

Exercici 2015 %
1. Ingressos tributaris i urbanístics 0,00 0,00

a) Impostos 0,00 0,00
b) Taxes 0,00 0,00
c) Contribucions espeicals 0,00 0,00
d) Ingressos urbanístics 0,00 0,00

2. Transferències i subvencions rebudes 118.587,05 0,46
a) De l'exercici 118.587,05 0,46
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer 0,00 0,00
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres 0,00 0,00

3. Vendes i prestacions de serveis 137.366,80 0,53
a) Vendes 0,00 0,00
b) Prestació de serveis 137.366,80 0,53

0,00 0,00

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu imm obilitzat 0,00 0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària 3.881,85 0,01
7. Excés de provisions 0,00 0,00
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6 +7) 259.835,70 1,00

8. Despeses de personal -196.266,09 0,82
a) Sous, salaris i assimilats -142.341,14 0,60
b) Càrregues socials -53.924,95 0,23

9.Transferències i subvencions concedides -371,00 0,00
10. Proveïments 0,00 0,00

a) Consum de mercaderies i altres proveïments 0,00 0,00
0,00 0,00

11. Altres despeses de gestió ordinària -34.817,81 0,15
a) Subministraments i serveis exteriors -34.817,81 0,15
b) Tributs 0,00 0,00
c) Altres 0,00 0,00

12. Amortització de l'immobilitzat -7.715,43 0,03
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12 ) -239.170,33 1,00

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ord inària (A+B) 20.665,37

0,00

a) Deteriorament de valor 0,00

b) Baixes i vendes 0,00

c) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer 0,00

14. Altres partides no ordinàries -338,99
a) Ingressos 81,01
b) Despeses -420,00

II. Resultat de les operacions no financeres (I +13 +14) 20.326,38

15. Ingressos financers 0,00
a) De participacions en instruments del patrimoni 0,00

0,00

16. Despeses financeres -404,06
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades 0,00
b) Altres -404,06

17. Despeses financeres imputades a l'actiu 0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius  financers 0,00

a) Derivats financers 0,00
b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats 0,00

0,00
19. Diferències de canvi 0,00
20.Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'a ctius i passius financers 0,00

a) D'entitats del grup, multigrup i associades 0,00
b) Altres 0,00

21. Subvencions per al finançament d'operacions fin anceres 0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+1 7+18+19+20+21) -404,06

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exerci ci (II + III) 19.922,32

4. Variació d'existències de productes acabats i en  curs de fabricació i 
deteriorament de valor

b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres 
proveïments

13. Deteriorament de valor i resultats per venda de  l'immobilitzat no financer i 
actius en estat de venda

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres

c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la 
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3.2.2.4.  Anàlisi de la gestió pressupostària  

El resultat pressupostari del 2015 és el següent:   

 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES
AJUSTOS

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

Operacions corrents 259.916,71 231.858,96 28.057,75
Altres operacions no financeres 0,00 486,97 -486,97
Total operacions no financeres 259.916,71 232.345,93 27.570,78
Actius financers 0,00 0,00 0,00
Passius financers 0,00 0,00 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 259.916,71 232.345,93 27.570,78
AJUSTOS:
Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 0,00 0,00
Desviacions negatives de finançament 0,00 0,00
Desviacions positives de finançament 0,00 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 27.570,78 

De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2015, se’n desprèn que els recursos pressupostaris han estat suficients 
per finançar les despeses pressupostàries. 

- Ingressos: 

 

L’execució del pressupost d’ingressos en el seu conjunt s’ha situat dins de les previsions fetes en l’aprovació del 
pressupost, ja que aquest s’ha executat en un 105,52%6. 

 
Pel que fa al capital pendent de cobrament per import de 32.575,33 euros que figura en els estats comptables de la liquidació 
(compte 430),  correspon al següent detall: 

 - 9.935,89 euros pendents d’ una subvenció del curs de  música 2014-2015 de la Diputació de Tarragona. 
 - 16.799,44 euros pendents d’una subvenció per a música 2015 de la Generalitat de Catalunya. 
- 5.840,00 euros pendents d’una subvenció de dansa 2015 de la Generalitat de Catalunya. 

 

     - Despeses: 

                                                 
6 Aquest percentatge surt de l’operació: Totals drets reconeguts nets *100 / previsió definitiva dels ingressos totals.  

Pressupost inicial d’ingressos: 246.322,67
Modificacions d’ingressos: 0,00
Pressupost definitiu d’ingressos: 246.322,67
Drets reconeguts nets: 259.916,71
Recaptació neta: 227.341,38
Drets pendents de cobrament: 32.575,33
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L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2015 ha estat del 94,32 %7.  

No s’han realitzat modificacions de crèdit de l’exercici 2015, ni d’ingressos ni de despeses. 

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

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

- Memòria Comptes Anuals 

- Informe de Gestió 

- Compte de Pèrdues i Guanys 

- Balanç de Situació 

- Balanç de Sumes i Saldos 

- Certificats de Saldos  Bancaris a 31/12/2015 

 
3.3. Anàlisi del compliment dels objectius d’estabilitat, regla de la despesa i sostenibilitat 
 
En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu, aquesta Intervenció va emetre informe en 
l’informe que figura a l’expedient de liquidació del pressupost el qual es transcriu parcialment: 
 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I 
LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST //... 
 
 
...//... 2.2. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost. 
 
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost8 s’obté, per diferència entre els imports 
dels capítols 1 a 7 d’ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri 
entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 

                                                 
7 Aquest percentatge surt de l’operació: Totals obligacions reconegudes netes*100/previsió definitiva de les despeses totals. 

Pressupost inicial de despeses: 246.322,67
Modificacions de despeses: 0,00
Pressupost definitiu de despeses: 246.322,67
Obligacions reconegudes: 232.345,93
Despeses pagades: 232.156,54
Obligacions pendents de pagament: 189,39
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En virtut del que estableix l’article 16.2 del Reglament s’ha d’informar sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat del pressupost 
de la pròpia entitat i dels seus organismes i entitats dependents, dels de l’article 4.1 del Reglament, deixant per a un informe 
individualitzat el corresponent als ens de l’article 4.2. 

 
Es realitza la mateixa anàlisi i configuració de la liquidació del pressupost de cada entitat dels que componen el pressupost 
general que tinguin la condició d’administració pública en termes de comptabilitat nacional, i un estat de consolidació a l’efecte 
d’eliminar transferències internes. 
 

A) Pel que respecta a l’Ajuntament 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers 5.586.821,24
Despeses no financeres 5.461.336,96
Superàvit no financer 125.484,28
Ajustos d'ingressos
Recaptació -88.571,09
PTE 56.356,74
Interessos 0,00
Ajustos de despeses
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat -17.195,98
Interessos 0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 5.554.606,89
Despeses ajustades 5.444.140,98
Capacitat de finançament 110.465,91  
 
B) Pel que respecta a l’Escola Municipal de Música i Dansa  
 
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers 259.916,71
Despeses no financeres 232.345,93
Superàvit no financer 27.570,78
Ajustos d'ingressos
Recaptació 0,00
PTE 0,00
Interessos 0,00
Ajustos de despeses
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos 0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 259.916,71
Despeses ajustades 232.345,93
Capacitat de finançament 27.570,78  

                                                                                                                                                                                
8Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d’acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui aplicable, 
dels seus estats provisionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en l’escenari 
d’estabilitat de l’entitat de les de l’apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d’un informe individualitzat. 
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C) Pel que respecta a la societat mercantil municipal SEME, SLU 
 
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers 112.919,29
Despeses no financeres 102.264,28
Superàvit no financer 10.655,01
Ajustos d'ingressos
Recaptació 0,00
PTE 0,00
Interessos 0,00
Ajustos de despeses
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos 0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 112.919,29
Despeses ajustades 102.264,28
Capacitat de finançament 10.655,01  
 
D) Pel que respecta a la societat mercantil municipal Móra d’Ebre Bus, SLU 
 
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers 178.334,83
Despeses no financeres 163.412,55
Superàvit no financer 14.922,28
Ajustos d'ingressos
Recaptació 0,00
PTE 0,00
Interessos 0,00
Ajustos de despeses
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos 0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 178.334,83
Despeses ajustades 163.412,55
Capacitat de finançament 14.922,28  
 
 
E) En relació al pressupost consolidat (Ajuntament+Escola+SEME, SLU+MÓRA D’EBRE BUS, SLU) 
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Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers 5.952.992,07
Despeses no financeres 5.774.359,72
Superàvit no financer 178.632,35
Ajustos d'ingressos
Recaptació -88.571,09
PTE 56.356,74
Interessos 0,00
Ajustos de despeses
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat -17.195,98
Interessos 0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 5.920.777,72
Despeses ajustades 5.757.163,74
Capacitat de finançament 163.613,98  

 
2.2.1. Conclusió 
 

La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no financeres, el qual una vegada practicats els ajustos 
necessaris resulta una capacitat de finançament de 163.613,98 euros. 

 

2.3. Compliment de la regla de la despesa 
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà comparar 
l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell que es desprèn de la liquidació de 2015. 
 
La despesa computable de l’exercici 2015 serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada 
amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les 
Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb el superàvit de la liquidació del 2014 i, si escau, 
aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la 
Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE. 

Aquest resultat el compararem amb l’obtingut en la liquidació del 2014 a la qual aplicarem la taxa de referència del creixement del 
PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% i, si s’escau, afegirem els increment normatius amb 
caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).  

En els quadres següents es detallen els càlculs realitzats a fi d’analitzar si la liquidació del pressupost 2015 compleix amb 
l’objectiu de la regla de la despesa.  

 
A) Determinació del compliment de la regla de la despesa de l’Ajuntament: 

 

Concepte 
Liquidació exercici 

2014 
Liquidació exercici 

2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 
5.039.678,90 5.371.242,23 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 
21.587,94 -168.196,48 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 
-30.000,00 -151.000,50 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 
  0,00 
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+/-Execució d'avals.   0,00 
+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel· lació de deutes. 
  0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 

  0,00 

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

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 
51.587,94 -17.195,98 

+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs   0,00 

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 
  0,00 

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

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 

5.061.266,84 5.203.045,75 

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

129.700,00 185.000,00 

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

709.472,72 913.268,16 

Unió Europea   99.985,24 
Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 239.655,56 592.710,58 
Diputacions 463.947,29 213.408,79 

Altres Administracions Públiques 
5.869,87 7.163,56 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 
  0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 
  0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 
4.222.094,12 4.104.777,59 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 
0,013   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència   

4.276.981,34   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 

0,00   

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

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 
4.276.981,34   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 
  4.104.777,59 

Marge de compliment 
  172.203,76 

% Variació de la despesa computable (5-1/1) 
  -2,78% 
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2.3.1. Conclusió 

La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015 compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit en termes 
totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar.  

 
B) Determinació del compliment de la regla de la despesa de l’Escola Municipal de Música i Dansa: 
 

Concepte 
Liquidació exercici 

2014 
Liquidació exercici 

2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 
231.155,22 232.345,93 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 
0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 
  0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 
  0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 
+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel· lació de deutes. 
  0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 

  0,00 

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

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 
  0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs   0,00 

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 
  0,00 

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

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 

231.155,22 232.345,93 

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

  0,00 

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

20.104,23 37.516,28 

Unió Europea   0,00 
Estat   0,00 

Comunitat Autònoma   16.373,67 
Diputacions 8.910,68 9.935,89 

Altres Administracions Públiques 
11.193,55 11.206,72 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 
  0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 
  0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 
211.050,99 194.829,65 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 
0,013   
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Despesa computable incrementada per la taxa de referència   

213.794,65   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 

0,00   

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

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 
213.794,65   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 
  194.829,65 

Marge de compliment 
  18.965,00 

% Variació de la despesa computable (5-1/1) 
  -7,69% 

 

2.3.2. Conclusió 

La liquidació del Pressupost de l’Escola de Música per l’exercici 2015 compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit en 
termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar.  

 

C) Determinació del compliment de la regla de la despesa de la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU: 
 

Concepte 
Liquidació exercici 

2014 
Liquidació exercici 

2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 
146.823,42 102.264,28 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 
0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 
  0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 
  0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 
+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel· lació de deutes. 
  0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 

  0,00 

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

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 
  0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs   0,00 

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 
  0,00 

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

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 

146.823,42 102.264,28 
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-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres ens que 
integren la Corporació Local 

  0,00 

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

0,00 0,00 

Unió Europea   0,00 
Estat   0,00 

Comunitat Autònoma   0,00 
Diputacions   0,00 

Altres Administracions Públiques 
  0,00 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 
  0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 
  0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 
146.823,42 102.264,28 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 
0,013   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència   

148.732,12   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 

0,00   

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

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 
148.732,12   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 
  102.264,28 

Marge de compliment 
  46.467,84 

% Variació de la despesa computable (5-1/1) 
  -30,35% 

 
 

2.3.3. Conclusió 

La liquidació del Pressupost de la SEME, SLU per l’exercici 2015 compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit en termes 
totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar. 
 
 

D) Determinació del compliment de la regla de la despesa de la societat Móra d’Ebre Bus, SLU 
 

Concepte 
Liquidació exercici 

2014 
Liquidació exercici 

2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 
148.007,32 161.963,53 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 
0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 
  0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 
  0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 
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+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel· lació de deutes. 
  0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 

  0,00 

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

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 
  0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs   0,00 

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 
  0,00 

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

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 

148.007,32 161.963,53 

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

  0,00 

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

0,00 0,00 

Unió Europea   0,00 
Estat   0,00 

Comunitat Autònoma   0,00 
Diputacions   0,00 

Altres Administracions Públiques 
  0,00 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 
  0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 
  0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 
148.007,32 161.963,53 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 
0,013   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència   

149.931,42   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 

0,00   

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

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 
149.931,42   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 
  161.963,53 

Marge d'incompliment 
  -12.032,11 

% Variació de la despesa computable (5-1/1) 
  9,43% 
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2.3.4. Conclusió 

La liquidació del Pressupost de Móra d’Ebre Bus, SLU per l’exercici 2015 no compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit 
en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sota del pressupost liquidat que es pretén aprovar. 
 
 
E) Determinació del compliment de la regla de la despesa del pressupost consolidat (Ajuntament+Escola+SEME, 
SLU+MÓRA D’EBRE BUS, SLU) 
 

Concepte 
Liquidació exercici 

2014 
Liquidació exercici 

2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 
5.435.964,86 5.682.815,97 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 
21.587,94 -168.196,48 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 
-30.000,00 -151.000,50 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 
  0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 
+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel· lació de deutes. 
  0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 

  0,00 

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

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 
51.587,94 -17.195,98 

+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs   0,00 

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 
  0,00 

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

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 

5.457.552,80 5.514.619,49 

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

129.700,00 185.000,00 

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

729.576,95 950.784,44 

Unió Europea   99.985,24 
Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 239.655,56 609.084,24 
Diputacions 472.857,97 223.344,68 

Altres Administracions Públiques 
17.063,42 18.370,28 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 
  0,00 
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 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 
  0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 
4.598.275,85 4.378.835,05 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 
0,013   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència   

4.658.053,44   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 

0,00   

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

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 
4.658.053,44   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 
  4.378.835,05 

Marge de compliment 
  279.218,39 

% Variació de la despesa computable (5-1/1) 
  -4,77% 

 
 
La liquidació del Pressupost consolidat per l’exercici 2015  compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit en termes totals per 
a l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar. 
 
 
2.4. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
2.4.1. Deute públic: 
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, únicament defineix un 
objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’administració local. 

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. No obstant això, els 
límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats.  

El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant els ingressos 
afectats, és el següent: 

 

    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 5.282.822,67 
2 (-) CCEE 0,00 
3 (-) QQUU  0,00 
4 (-) ALTRES 0,00 
5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 5.282.822,67 
6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 5.529.169,69 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 325.378,33 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 110,82% 

 
 
Segons això,  
 



  AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
                  
                                 

                   
 

 
 
 

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

27

La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de  110,82 %, per la qual cosa supera el 110% dels ingressos corrents liquidats 
consolidats, d’acord amb l’art. 53 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. //... 

      
...//... Móra d’Ebre, 19 d’abril de 2016” 
 
 
3.4. Període mig de pagament 
 
El PMP global del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 61,99 dies. 
3.5 Anàlisi d’indicadors 
 
3.5.1. Pel que fa a l’Ajuntament 
 
A partir dels estats de la liquidació i del compte general s’obtenen una sèrie d’indicadors els quals ens proporcionen informació 
sobre la situació financera, patrimonial, econòmica i pressupostària de l’entitat local. 
 
Els indicadors financers i patrimonials són els següents; 
 

Indicadors financers i patrimonials

Liquiditat immediata 0,04

Liquiditat a curt termini 1,37

Liquiditat general 1,01

Endeutament per habitant 1266,31

Endeutament 0,3

Relació d'endeutament 0,39

Cash-flow 5,02

Període mig de pagament a creditors comercials 64,61

Període mig de cobrament 48,09  
 

 

L’indicador de liquiditat immediata proporciona informació de quin grau hi ha tresoreria disponible immediatament per a fer front 
als pagaments a curt termini. Aquest indicador hauria de presentar valors superiors al 80%. En cas contrari, significa que l’entitat 
té problemes en la tresoreria. L’entitat local té un rati de 0,04 la qual cosa significa que l’Ajuntament té problemes a la tresoreria, 
produïdes bàsicament pel retard en el pagament de les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya; això provoca que 
s’hagi de recórrer a concertar pòlisses de tresoreria en entitats bancàries per tal de poder subsanar aquesta manca de tresoreria.  

 

La liquidat a curt termini indica la capacitat que té l’entitat per a atendre a curt termini les seves obligacions pendents de 
pagament. L’entitat local té un rati de 1,37 la qual cosa significa que si que té capacitat per atendre les obligacions pendents de 
pagament a curt termini tenint en compte els drets pendents de cobrament.  

 

La liquiditat general proporciona informació en relació en quina mesura tots els elements patrimonials que formen l’actiu corrent 
cobreixen el passiu corrent. L’entitat local té un rati de 1,01 la qual cosa significa que l’actiu corrent cobreix el passiu corrent. 

 

L’endeutament per habitant ens proporciona informació en relació al deute que suporta cada habitant del municipi. L’entitat local té 
un rati de 1.266,31 euros per habitant. 
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El rati d’endeutament representa la relació entre la totalitat del passiu exigible en relació al patrimoni net i el passiu de l’entitat. 
L’entitat local té un rati de 0,30 la qual cosa significa que del total de patrimoni net i passiu de l’entitat, el 30% és passiu exigible. 

 

La relació d’endeutament proporciona la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent. L’entitat local té un rati de 0,39 la 
qual cosa significa que el passiu no corrent és superior al passiu corrent. 

 

El cash flow indica la mesura en què els fluxes nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l’entitat. L’entitat local té un rati de 
5,02 el que significa que els fluxes nets de caixa no cobreixen el passiu de l’entitat. 

 

El període mig de pagament indica els dies mitjos que es tarda a pagar als creditors comercials les obligacions reconegudes dels 
capítols 2 i 6. L’entitat local té un rati de període mig de pagament al quart trimestre, informat al MINHAP de 64,61 dies. 

  

El període mig de cobrament indica els dies que l’entitat tarda a recaptar els drets reconeguts dels capítols 1 a 3 i 5 exclosos 
aquells ingressos que es derivin d’operacions financeres. L’entitat local té un rati de 48,09 dies. 

 

De l’anàlisi del compte de resultats economico patrimonial s’obtenen els següents indicadors relatius a l’estructura dels ingressos i 
de les despeses: 

 

 
Estructura d'ingressos

Ingressos tributaris / Ingressos de gestió ordinària 0,62

Transferències  / Ingressos de gestió ordinària 0,34

Vendes i proveïments  / Ingressos de gestió ordinària 0,02

Resta d'ingressos  / Ingressos de gestió ordinària 0,01

Estructura de despeses

Despeses de personal / Despeses de gestió ordinària 0,14

Transferències  / Despeses de gestió ordinària 0,03

Proveïments  / Despeses de gestió ordinària 0

Resta de despeses  / Despeses de gestió ordinària 0,83

Cobertura de les despeses corrents 2,67  
 
Els ingressos de gestió ordinària estan representats per ingressos tributaris, transferències, vendes i proveïments i altres 
ingressos. Els ratis anteriors mostren el pes de cada un d’aquests ingressos en el total d’ingressos de gestió ordinària. El 
ingressos que tenen més pes en l’estructura d’ingressos són els ingressos tributaris, seguits de les transferències, la vendes i 
proveïments i la resta d’ingressos.  
 
Les despeses de gestió ordinària s’estructuren en despeses de personal, transferències, proveïments i la resta de despeses. Els 
ratis anteriors mostren el pes de cada tipus de despesa. Les despeses amb més pes són les relatives a la resta de despeses, 
seguides de les despeses de personal, les transferències i el proveïments. 
 
El rati de cobertura de les despeses corrents posa de manifest la relació existent entre les despeses de gestió ordinària i els 
ingressos ordinaris. Pel que fa a l’entitat local, aquest indicador té un valor de 2,67 per la qual cosa els ingressos ordinaris no 
cobreixen les despeses de gestió ordinària. 
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Els principals indicadors pressupostaris tant de l’exercici corrent com de tancats són els següents: 
 
 

Indicadors pressupostaris d'exercici corrent

Execució del pressupost de despeses 0,89

Realització de pagaments 0,89

Despesa per habitant 1068,22

Inversió per habitant 173,81

Esforç inversor 0,16

Execució del pressupost d'ingressos 0,84

Realització de cobrament 0,8

Autonomia 0,91

Autonomia fiscal 0,57

Superàvit/Dèficit per habitant 34,26

Indicadors pressupostaris d'exercicis tancats

Realització de pagaments 0,94

Realització de cobraments 0,49  
 
L’execució del pressupost de despeses mostra la proporció dels crèdits aprovats a l’exercici dels quals s’han reconegut 
obligacions. L’entitat local té un rati de 0,89 la qual cosa significa que s’han reconegut obligacions del 89% dels crèdits aprovats. 

 
El rati de realització de pagaments indica la proporció d’obligacions reconegudes a l’exercici que han estat pagades. L’entitat local 
té un rati de 0,89 la qual cosa significa que el 89% de les obligacions reconegudes s’han pagat. 

 
La despesa per habitant distribueix la totalitat de la despesa pressupostària de l’exercici entre el nombre d’habitants. L’entitat local 
té un rati de 1.068,22 euros per habitant.  

 
La inversió per habitant distribueix les obligacions reconegudes netes dels capítols 6 i 7 entre el nombre d’habitants. L’entitat local 
té un rati de 173,81 euros per habitant.  

 
 L’esforç inversor mostra la proporció que representen les operacions de capital realitzades a l’exercici en relació amb la totalitat 
de les despeses pressupostàries que s’han realitzat a l’exercici. L’entitat local té un rati de 0,16 la qual cosa significa que el 16% 
de les despeses pressupostàries són operacions de capital.  
 
L’execució del pressupost d’ingressos mostra la proporció de les previsions de l’exercici dels quals s’han reconegut drets. L’entitat 
local té un rati de 0,84 la qual cosa significa que s’han reconegut drets del 84% de les previsions d’ingressos. 

 
La realització de cobraments mostra la proporció que suposen els cobraments de l’exercici en relació als drets reconeguts nets. 
L’entitat local té un rati de 0,80 la qual cosa significa que el 80% dels drets reconeguts nets s’han cobrat. 

 

El rati d’autonomia indica la proporció que representen els ingressos pressupostaris de l’exercici, sense computar els derivats de 
subvencions i passius financers, en relació a la totalitat dels ingressos pressupostaris. L’entitat local té un rati de 0,91 la qual cosa 
significa que el 91% dels ingressos pressupostaris són ingressos sense computar els derivats de subvencions i passius financers.  
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El rati d’autonomia fiscal reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa tributària realitzats a 
l’exercici en relació a la totalitat d’ingressos pressupostaris de l’exercici. L’entitat local té un rati de 0,57 la qual cosa significa que 
el 57% dels ingressos pressupostaris són de naturalesa tributària.  

 
El superàvit o dèficit per habitant distribueix el resultat pressupostaria ajustat entre el nombre d’habitants. L’entitat local té un rati 
de 34,26 euros per habitant. 

 
Pel que fa als ratis d’exercicis tancats, s’analitza la realització de pagaments i cobraments. 
 
La realització de pagaments indica el percentatge d’obligacions d’exercicis tancats pagades durant l’exercici. L’entitat local té un 
rati de 0,94 la qual cosa significa que s’han pagat el 94% de les obligacions pendents d’exercicis tancats. 

 
La realització de cobraments mostra informació dels drets reconeguts d’exercicis tancats cobrats durant l’exercici. L’entitat local té 
un rati de 0,49. la qual cosa significa que s’han cobrat el 49% dels drets pendents d’exercicis tancats. 

 

3.5.2 Pel que fa l’Escola Municipal de Música i Dansa: 

 
A partir dels estats de la liquidació i del compte general s’obtenen una sèrie d’indicadors els quals ens proporcionen informació 
sobre la situació financera, patrimonial, econòmica i pressupostària de l’Escola Municipal de Música i Dansa. 
 
Els indicadors financers i patrimonials són els següents; 
 

Indicadors financers i patrimonials

Liquiditat immediata 3,96

Liquiditat a curt termini 8,61

Liquiditat general 8,61

Endeutament per habitant 1,33

Endeutament 0,07

Relació d'endeutament 0

Cash-flow 0,46

Període mig de pagament a creditors comercials 0

Període mig de cobrament 0  
 

 

L’indicador de liquiditat immediata proporciona informació de quin grau hi ha tresoreria disponible immediatament per a fer front 
als pagaments a curt termini. Aquest indicador hauria de presentar valors superiors al 80%. En cas contrari, significa que l’entitat 
té problemes en la tresoreria. L’Escola té un rati de 3,96 la qual cosa significa que l’ Escola no té problemes de tresoreria. 

 

La liquidat a curt termini indica la capacitat que té l’entitat per a atendre a curt termini les seves obligacions pendents de 
pagament. L’Escola té un rati de 8,61 la qual cosa significa que si que disposa de capacitat per atendre les obligacions pendents 
de pagament a curt termini.  
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La liquiditat general proporciona informació en relació en quina mesura tots els elements patrimonials que formen l’actiu corrent 
cobreixen el passiu corrent. L’Escola té un rati de 8,61 la qual cosa significa que tot el passiu corrent està cobert pels elements 
patrimonials. 

 

L’endeutament per habitant ens proporciona informació en relació al deute que suporta cada habitant del municipi. L’Escola té un 
rati de 1,33 euros per habitant. 

 

El rati d’endeutament representa la relació entre la totalitat del passiu exigible en relació al patrimoni net i el passiu de l’entitat. 
L’Escola té un rati de 0,07; la qual cosa significa que aquest rati és baix. 

 

La relació d’endeutament proporciona la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent. L’Escola té un rati de 0,00 atès que 
no té passiu no corrent. 

 

El cash flow indica la mesura en què els fluxes nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l’entitat. L’Escola té un rati de 0,46 
la qual cosa significa que els fluxes nets de gestió de caixa  cobreixen el passiu de l’entitat. 

 

El període mig de pagament indica els dies mitjos que es tarda a pagar als creditors comercials les obligacions reconegudes dels 
capítols 2 i 6. L’entitat local té un rati del període mig de pagament al 4T informat al MINHAP de -24,40 dies, la qual cosa significa 
que l’Escola paga 24 dies abans del període màxim establert. 

 

El període mig de cobrament indica els dies que l’entitat tarda a recaptar els drets reconeguts dels capítols 1 a 3 i 5 exclosos 
aquells ingressos que es derivin d’operacions financeres. L’entitat local té un rati de 0,00 la qual cosa significa que cobra al 
moment els drets reconeguts. 

 

De l’anàlisi del compte de resultats economico patrimonial s’obtenen els següents indicadors relatius a l’estructura dels ingressos i 
de les despeses: 

 

 
Estructura d'ingressos

Ingressos tributaris / Ingressos de gestió ordinària 0

Transferències  / Ingressos de gestió ordinària 0,46

Vendes i proveïments  / Ingressos de gestió ordinària 0,53

Resta d'ingressos  / Ingressos de gestió ordinària 0,01

Estructura de despeses

Despeses de personal / Despeses de gestió ordinària 0,82

Transferències  / Despeses de gestió ordinària 0

Proveïments  / Despeses de gestió ordinària 0

Resta de despeses  / Despeses de gestió ordinària 0,18

Cobertura de les despeses corrents 0,92  
 
Els ingressos de gestió ordinària estan representats per ingressos tributaris, transferències, vendes i proveïments i altres 
ingressos. Els ratis anteriors mostren el pes de cada un d’aquests ingressos en el total d’ingressos de gestió ordinària. El 
ingressos que tenen més pes en l’estructura d’ingressos són les vendes i proveïments, seguits de les transferències i de la resta 
d’ingressos, no tenint ingressos tributaris. 
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Les despeses de gestió ordinària s’estructuren en despeses de personal, transferències, proveïments i la resta de despeses. Els 
ratis anteriors mostren el pes de cada tipus de despesa. Les despeses amb més pes són les relatives al personal, seguides de la 
resta de despeses. 
 
El rati de cobertura de les despeses corrents posa de manifest la relació existent entre les despeses de gestió ordinària i els 
ingressos ordinaris. Pel que fa a l’Escola, aquest indicador té un valor de 0,92 per la qual cosa els ingressos ordinaris cobreixen 
les despeses de gestió ordinària. 
 
 
Els principals indicadors pressupostaris tant de l’exercici corrent com de tancats són els següents: 

 
 

Indicadors pressupostaris d'exercici corrent

Execució del pressupost de despeses 0,94

Realització de pagaments 1

Despesa per habitant 41,99

Inversió per habitant 0,09

Esforç inversor 0

Execució del pressupost d'ingressos 1,06

Realització de cobrament 0,87

Autonomia 0,87

Autonomia fiscal 0,54

Superàvit/Dèficit per habitant 4,98

Indicadors pressupostaris d'exercicis tancats

Realització de pagaments 0

Realització de cobraments 0  
 
L’execució del pressupost de despeses mostra la proporció dels crèdits aprovats a l’exercici dels quals s’han reconegut 
obligacions. L’Escola té un rati de 0,94 la qual cosa significa dels crèdits aprovats, el 94% s’ha reconegut l’obligació. 

 
El rati de realització de pagaments indica la proporció d’obligacions reconegudes a l’exercici que han estat pagades. L’Escola té 
un rati de 1 la qual cosa significa que paga totes les obligacions reconegudes. 

 
La despesa per habitant distribueix la totalitat de la despesa pressupostària de l’exercici entre el nombre d’habitants. L’Escola té 
un rati de 41,99 euros per habitant.  

 
La inversió per habitant distribueix les obligacions reconegudes netes dels capítols 6 i 7 entre el nombre d’habitants. L’Escola té 
un rati de 0,09 euros per habitant.  

  
L’esforç inversor mostra la proporció que representen les operacions de capital realitzades a l’exercici en relació amb la totalitat de 
les despeses pressupostàries que s’han realitzat a l’exercici. L’Escola té un rati de 0,00 atès que quasi no té despesa de capital. 

 
L’execució del pressupost d’ingressos mostra la proporció de les previsions de l’exercici dels quals s’han reconegut drets. L’Escola 
té un rati de 1,06 la qual cosa significa que s’han reconegut més drets de les previsions inicials, atès que la Generalitat de 
Catalunya a tornat a obrir una línia de subvencions de la qual ja érem beneficiaris anys anterior i aquest any no es tenia prevista 
aquesta subvenció al pressupost inicial.  
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La realització de cobraments mostra la proporció que suposen els cobraments de l’exercici en relació als drets reconeguts nets. 
L’Escola té un rati de 0,87 la qual cosa significa que s’han cobrat el 87% dels drets reconeguts nets. 

El rati d’autonomia indica la proporció que representen els ingressos pressupostaris de l’exercici, sense computar els derivats de 
subvencions i passius financers, en relació a la totalitat dels ingressos pressupostaris. L’Escola té un rati de 0,87 la qual cosa 
significa que el 87% dels total d’ingressos corresponen a ingressos sense tenir en compte els derivats de subvencions i passius 
financers. 

 
El superàvit o dèficit per habitant distribueix el resultat pressupostaria ajustat entre el nombre d’habitants. L’entitat local té un rati 
de 4,98. la qual cosa significa que té superàvit. 

 
Pel que fa als ratis d’exercicis tancats, s’analitza la realització de pagaments i cobraments. 
 
La realització de pagaments indica el percentatge d’obligacions d’exercicis tancats pagades durant l’exercici. L’entitat local té un 
rati de 0,00 la qual cosa significa que no s’han pagat obligacions d’exercicis anteriors. 

 
La realització de cobraments mostra informació dels drets reconeguts d’exercicis tancats cobrats durant l’exercici. L’entitat local té 
un rati de 0,00 la qual cosa significa que no s’han cobrats drets reconeguts d’exercicis anteriors. 

4. FONAMENTS DE DRET  

 
1. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals regula el 
contingut del compte general i estableix que estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels organismes autònoms i per les 
societats mercantils de capital íntegrament municipal.  
 
2. L’article 211 del mateix RDL disposa que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d’àmbit 
territorial superior acompanyaran, a més, al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i 
una memòria demostrativa del grau en què s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb 
el cost dels mateixos. 
 
3. La regla 44 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del compte general de l’entitat local i de cadascun dels seus 
organismes autònoms són el balanç de situació, el compte de resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost, 
l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. També disposa que caldrà afegir la següent 
documentació complementària: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de l’entitat local o de 
l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos 
comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat.  
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
4. L’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; l’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i altres disposicions concordants, disposen que els estats i els comptes de l’entitat local 
els retrà el president de la corporació abans del dia 15 de maig de l’exercici següent a què correspongui. 
 
5. Aquests comptes seran redactats per l’interventor i se sotmetran abans del primer de juny, juntament amb tots els seus 
justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual estarà constituïda per membres de tots els grups polítics 
integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o en nombre igual 
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per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat (article 58 de la DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya). 
 
6. Els comptes generals i la documentació complementària restarà a disposició dels membres de la Comissió, perquè els puguin 
examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera reunió (article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya). Es podran fer reunions preparatòries si el president ho acorda o si ho demana 
almenys una quarta part del nombre legal de membres de la Comissió. 
 
Pel que fa a la documentació que es posarà a disposició de la Comissió Especial de Comptes, cal fer una interpretació conjunta 
dels articles 58 i 101 del DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; la regla 415 de la 
ICAL, i l'article 15 del ROF.  
 
7. La Comissió Especial, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un dictamen. Tant els comptes com el 
dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies 
més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que es considerin oportunes. Si s’hi formulen 
reclamacions, la Comissió Especial les examinarà i n’emetrà un nou informe. 
 
8. Finalment els comptes, acompanyats de tots els justificants i els dictàmens de la Comissió Especial, se sotmetran a l’aprovació 
del Ple de la corporació abans del dia 1 d’octubre. L’acord d’aprovació haurà de ser adoptat per majoria simple dels membres 
presents. 
 
9. Un cop aprovat el compte general, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de Comptes, per a la fiscalització 
subsegüent, abans del 15 d’octubre. 
 

5. CONCLUSIONS  

1. Ajuntament: 

L’Ajuntament presenta una situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents estan totalment finançats pels capitals 
permanents. Així mateix presenta un desestalvi de 8.568.392,66 euros. 

L’ajuntament presenta una situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 520.276,59€. La 
gestió de la tresoreria presenta un dèficit anual de 66.995,70 euros. 

La gestió pressupostària de l’Ajuntament mostra un resultat pressupostari ajustat de 189.591,73 euros, un grau d’execució del 
pressupost de despeses del 89,09% i d’ingressos del 84,20%. 

2. Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa:  

El Patronat presenta una situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents estan totalment finançats pels capitals 
permanents. Així mateix presenta un estalvi de 19.922,32 euros. 

El Patronat presenta una situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 55.975,54€. La 
gestió de la tresoreria presenta un superàvit anual de 17.495,11 euros. 

La gestió pressupostària del Patronat mostra un resultat pressupostari ajustat de 27.570,78 euros, un grau d’execució del 
pressupost de despeses del 94,32% i d’ingressos del 105,52%. 

3. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu consolidat, la Corporació (Ajuntament + 
Patronat Escola de Música i Dansa + SEME SLU + BUS SLU) presenta una capacitat de finançament de 163.613,98 euros, un 
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compliment de la regla de la despesa de 279.218,39 euros, i un rati de deute viu del 110,82% i un PMP global del darrer trimestre 
de 2015 de 61,99 dies. 

 4. En relació al compte general, la Intervenció posa de manifest que, a grans trets s’han seguit formalment les bases d’execució 
del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents 
del simplificat.   

5. Fruit de l’incompliment dels objectius de la regla de la despesa i deute públic en el moment d’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2014 es va sol·licitar al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona l’elaboració d’un pla 
econòmic financer consolidat amb horitzó temporal per al seu compliment el 31 de desembre de 2016. Aquest Pla va ser aprovat 
pel plenari de la Corporació en sessió de data 20 d’agost de 2015, amb l’horitzó temporal per al seu compliment al 31 de 
desembre de 2016.  
 
En el pla econòmic aprovat es preveia que a la liquidació de l’exercici 2015 pel que respecta a l’objectiu de l’estabilitat 
pressupostària s’obtindria una necessitat de finançament en termes consolidats (Ajuntament+Escola Música+SEME, SLU+Móra 
d’Ebre Bus, SLU) per import de  448.901,76 euros. En aquest mateix sentit, un cop efectuats els càlculs de la liquidació en resulta 
una capacitat de finançament en termes consolidats (Ajuntament+Escola Música+SEME, SLU+ Móra d’Ebre Bus, SLU) per import 
de 163.613,98 euros; per tant es compleix aquest indicador malgrat la previsió del Pla Econòmic Financer.  
 
En relació al càlcul de la regla de la despesa, el pla econòmic preveia que en termes consolidats a la liquidació de l’exercici 2015 
l’entitat incompliria la regla de la despesa per un import de 546.861,86 euros però un cop elaborats els càlculs de la liquidació, no 
ha estat aquest el resultat i per tant, es compleix amb la regla de la despesa. 
 
Pel que respecta a l’objectiu del deute públic, el pla preveia que a final de l’exercici 2015 aquest sigui del 113,12 %, la qual cosa, 
segons els càlculs realitzats a la liquidació de l’exercici 2015 en tràmit es compleix ja que el ràtio de deute viu en termes 
consolidats (Ajuntament+Escola+SEME, SLU+Móra d’Ebre Bus, SLU) és del 110,82% sobre els ingressos corrents ajustats i 
consolidats del darrer exercici liquidat, tot i que supera ell rati legal del 110 % dels ingressos corrents ajustats, consolidats 
liquidats. 
 
Per tot això, a la liquidació d’aquest exercici la corporació compleix amb el Pla Econòmic Financer, però s’ha de tenir en compte 
que l’horitzó temporal per al compliment del Pla econòmic Financer és a 31 de desembre de 2016, per la qual cosa, a la liquidació 
d’aquest exercici s’haurà de valorar el compliment.  

 
En cas d’incompliment del pla econòmic financer, l’art. 25 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera preveu l’adopció de les mesures coercitives següents: 
 
“Art. 25. Mesures coercitives 
 
1. En cas de falta de presentació, de falta d'aprovació  o d'incompliment del pla econòmic financer o del pla de reequilibri, o quan 
el període mitjà de pagament als proveïdors de la Comunitat Autònoma superi en més de 30 dies el termini màxim de la normativa 
de morositat durant dos mesos consecutius a comptar des de la comunicació prevista a l'article 20.6, l'Administració responsable 
haurà de: 
 
a) Aprovar, en el termini de 15 dies des de que es produeixi l'incompliment, la no disponibilitat de crèdits i efectuar la corresponent 
retenció de crèdits, que garanteixi l'incompliment  de l'objectiu establert. Aquest acord haurà de detallar les mesures de reducció 
de despesa corresponents i identificar el crèdit pressupostari afectat, no podent ser revocat durant l'exercici pressupostari en què 
s'aprovi o fins a l'adopció de mesures que garanteixin el compliment de l'objectiu establert, ni donar lloc a un increment de la 
despesa registrada en comptes auxiliars, a la qual cosa aquesta informació serà objecte d'un seguiment específic. Així mateix, 
quan resulti necessari per donar compliment als compromisos de consolidació fiscal amb la Unió Europea, les competències 
normatives que s'atribueixin a les comunitats autònomes en relació amb els tributs cedits passaran a ser exercides per l'Estat.  
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b) Constituir, quan se sol·liciti pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, un dipòsit amb interessos al Banc d'Espanya 
equivalent al 0,2% del seu producte interior brut nominal. El dipòsit serà cancel·lat en el moment en què s'apliquin les mesures 
que garanteixin el compliment dels objectius.  
 
Si en el termini de 3 mesos des de la constitució del dipòsit no s'hagués presentat o aprovat el pla, o no s'haguessin aplicat les 
mesures, el dipòsit no meritarà interessos. Si transcorregut un nou termini de 3 mesos persistís l' incompliment podrà acordar que 
el dipòsit es convertirà en multa coercitiva.  
 
2. Si no adopta alguna de les mesures previstes en l'apartat a) anterior o en cas de resultar aquestes insuficients el Govern pot 
acordar la tramesa, sota la direcció del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, d'una comissió d'experts per valorar la 
situació econòmica i pressupostària de l'administració afectada. Aquesta comissió podrà sol·licitar, i l'administració corresponent 
estarà obligada a facilitar, qualsevol dada, informació o antecedent respecte a les partides d'ingressos o despeses. La comissió 
haurà de presentar una proposta de mesures i les seves conclusions es faran públiques en una setmana. Les mesures propostes 
seran d'obligat compliment per a l'administració incomplidora.” 
 

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

 
6. Altrament, em cal informar sobre alguns aspectes que presenten algun tipus d’objecció per aquesta intervenció, alguns d’ells ja 
van ser informats per aquesta intervenció en el moment d’aprovació de la liquidació del pressupost.  
 
En primer lloc, en relació al personal, caldria plantejar cobrir les places per a funcionaris realitzant la corresponent convocatòria 
atès el nombre i la situació dels funcionaris actuals de la Corporació.   
 
Pel que respecta la contractació de personal laboral, informar que es fa a l’empara de l’art. 291 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya efectuada durant l’any 2014, i d ‘acord amb la 
declaració de serveis essencials efectuada pel plenari municipal, però en tot cas no es realitza d’acord amb tot allò que es regula 
en relació al procediment de selecció d’aquest personal i la normativa que li es d’aplicació.  
En segon lloc, cal destacar de l’anàlisi de les despeses del capítol 2 del pressupost que la previsió inicial realitzada difereix 
bastant de la liquidació real. Per tant, caldria realitzar una contenció important de la despesa per tal d’ajustar-se a les previsions. 
  
Tanmateix, concloure que donades les diferències entre la previsió inicial del capítol 2 i la liquidació, la viabilitat de crear nous 
serveis és problemàtica, a no ser que aquests vinguessin finançats pràcticament al 100%, tal com estableix la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
També informar que pel que fa a les aplicacions pressupostàries del capítol 2 de despeses núm. 4-130-23020 Dietes policia i 
vigilants, 4-1532-23020 Dietes Brigada obres i electricistes, 4-163-23020 Dietes neteja carrers i edificis, 4-171-23020 Dietes 
jardineria, 4-323-23020 Dietes educació, 4-330-23020 Dietes biblioteca-teatre i 4-920-23020 Dietes oficines se’n desprèn que a la 
comptabilitat no es reflecteixen de forma fidel les despeses de personal, ja que s’haurien d’imputar al capítol 1 del pressupost de 
despeses i, per tant, es recomana realitzar els ajustos corresponents, és a dir, fer les aplicacions dels imports que corresponguin 
al capítol 1 de despeses. 
 
En quant al contracte de concessió de gestió del servei públic d’enllumenat públic cal informar que si l’òrgan competent creu que 
no es procedent el pagament de les factures que es generen pel cànon establert al contracte per l’incompliment contractual del 
concessionari, el procediment adequat no es retenir el pagament d’aquestes factures sinó fer el procediment de devolució i 
reclamació corresponent, tal com regula la llei, ja que s’està produint una irregularitat acumulant aquest deute sense donar-li una 
solució. D’altra banda dir, que la clàusula 22 del plec de clàusules que regeix el contracte estableix entre d’altres: “Forma de 
pagament ...//... Els pagament s’efectuaran mitjançant certificació i factura mensual. Els Serveis Tècnics Municipals i/o el 
responsable del control del contracte comprovaran i validaran la corresponent certificació dels treballs de conservació de les 
instal·lacions i del servei energètic durant el mes anterior, així com dels consums energètics reals, aplicant els preus d’aquest 
contracte i deduint, de l’esmentada certificació, l’import de les penalitzacions que se’n puguin derivar.” en relació amb aquesta 
clàusula, dir que no consta als arxius municipals cap certificació emesa per tècnic competent sobre l’execució del contracte. 
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Pel que fa a la fiscalització prèvia de les despeses del capítol II no està ajustada a la normativa de contractació administrativa 
determinades despeses com són, entre d’altres, els serveis d’assessorament laboral, servei de repartiment de correu, serveis 
externs de suport informàtic, subministrament de material de jardineria, d’oficina, combustible, etc, servei de repartiment de 
correspondència, arrendament de material, i de mitjans diversos de comunicació. 
 
En aquest mateix sentit, caldria fer un seguiment més acurat dels contractes menors, en seguiment de les disposicions de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
En quant als contractes de subministraments i serveis per tal de donar compliment al que disposa la Llei de Contractes del Sector 
Públic (RDL 3/2011 de 14 de novembre) caldria revisar alguns contractes menors de subministraments i serveis d’acord amb les 
normes previstes en el CAP. 2 de l TITOL 2 del LLIBRE 3er; així doncs es recomana procedir a realitzar acord marc celebrats en 
un únic empresari o adherir-se als sistemes centralitzats de contractació que estan desenvolupament la Generalitat o la Diputació, 
per tal de garantir publicitat igualtat i concurrència ja que al tancament de l’exercici es constata que s’ha contactat al mateix 
proveïdor diversos contractes menors que sobrepassen en escreix les legalment previstes per aquest tipus de contractes, malgrat 
que responen a actuacions que requereixen una immediatesa en la realització o subministrament, que el nombre d’empreses i 
empresaris a aquesta població són limitats i són el resultat d’actuacions diferents.  
 
Que algunes de les despeses corresponents o imputades a les partides de manteniment, són obres que requereixen un document 
tècnic tal com disposa el ROAS i concordants fins i tot si les obres s’executen per administració. 
 
S’informa també que cal la realització d’un expedient previ que motivi la necessitat del contracte i la justificació de l’elecció del 
procediment i dels criteris per adjudicar-lo tal com requereix la Llei de Contractes.  
 
Per últim, en relació al capítol 2 i 6 de despeses, em cal informar que el quadre “Contractació administrativa. Procediments 
d’adjudicació” del punt 22 de la memòria on explica el tipus de contracte, no és del tot complert ja que el llistat no contempla la 
opció de incloure el subapartat “altres contractes”. 
 
En tercer lloc, pel que respecta al capítol 3 del pressupost de despeses, destacar que hi ha dos préstecs, la càrrega financera dels 
quals és important i que s’haurien de refinançar ja que no s’ajusten al principi de prudència financera. En aquest sentit remarcar la 
importància de refinançar el crèdit del BCL ara BBVA que conté clàusules molt oneroses com són la clàusula “sòl” per als 
interessos i clàusules totalment obscures per a la penalització de les amortitzacions anticipades. 
 
En quart lloc, cal destacar l’important dotació econòmica que aquest Ajuntament realitza en el manteniment de les associacions 
municipals ja siguin esportives, culturals, etc. Ho fa no solament en subvencions dineràries, sinó també en espècie com pot ser el 
fet de facilitar els locals com a seus socials. Malgrat això, em cal informar del no compliment de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions sobretot pel que fa a la justificació dels ajuts atorgats així com de l’incompliment del 
Reglament del registre municipal d’entitats i associacions de Móra d’Ebre aprovat en sessió plenària de data 29 de desembre de 
2009. Així doncs, els expedients relatius a les subvencions atorgades per l’Ajuntament al llarg de l’any 2015 han estat informats 
per part d’aquesta intervenció davant la Junta de Govern Local, advertint, si així escaigué, la improcedència de l’atorgament en 
algun cas i l’obligació d’exigir el reintegrament de la quantia atorgada mitjançant la instrucció del corresponent expedient de 
reintegrament. 
 
En cinquè lloc, en relació a les dues societats de capital integrament públic SEME, SLU i Móra d’Ebre Bus SLU, caldria replantejar 
la viabilitat de la seva existència i seria aconsellable fer un estudi sobre la seva viabilitat d’acord amb les circulars del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i el projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, per tal 
d’analitzar, entre d’altres, el compliment del paràmetres econòmics  establerts a la normativa aplicable; cas que de l’estudi es 
deduís que no són necessaris aquest ens instrumentals per gestionar el servei i per tant es fes des de l’ajuntament, cal dir que 
amb la regulació de l’IVA també s’obtindria el dret al reintegrament de l’impost, en relació a certes operacions econòmiques, tant 
subministres com obres, pels serveis esmentats. Aquestes reflexions adopten més transcendència avui en dia a l’empara de 
l’entrada en vigor de la nova Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració, i, en concret, la 
seva Disposició Addicional novena relativa al redimensionament del sector públic local. Altrament, aquestes societats suposen una 
transferència corrent important per part de l’Ajuntament i s’haurà de veure el resultat de l’estudi del Cost Efectiu dels Serveis. 



  AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
                  
                                 

                   
 

 
 
 

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

38

 
 Així doncs, cal tenir en compte el que preceptua la citada DA novena en el sentit següent:  
 
“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos 
del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos 
autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley 
para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos 
efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones 
patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, esa 
Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a 
proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 

Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a 
contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según 
proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades 
quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015. 

Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 
2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: 
abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de 
viajeros. 

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a 
efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras 
que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados 
negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.” 

 
Pel que respecta al Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa, dir que es realitza un compliment molt important de la 
consignació inicial i seguiment del pressupost i destacar que un any més, el personal del Patronat s’ha vist afectat per l’ERO per 
tal de reduir les despeses i s’hauria de trobar una altra via o realitzar un replanteig de la situació.   
 
En sisè lloc, destacar el bon compliment en relació al pagament a les entitats bancàries dels interessos de les operacions 
d’endeutament així com de les amortitzacions. 
 
En setè lloc, informar que el retard per part de les Administracions superiors del pagament de les subvencions atorgades, suposa 
un problema per a la tresoreria municipal, la qual cosa, comporta un incompliment del Període Mig de Pagament. 
 
En vuitè lloc i per últim, pel que fa als avals i finances, desprès d’un anàlisis exhaustiu, es recomana que es faci una baixa de tots 
aquells avals i finances que ja no tenen cap motiu de ser o no es reconeguin els dipositaris o que no s’ajustin a dret.  

 

En definitiva, el compte general de l’exercici 2015, que es proposa la seva aprovació, reflexa una imatge real i fidel de la 
comptabilitat municipal i, per tant, de la situació econòmica-financera de l’Ajuntament.  

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, 5 de juliol de 2016“ 
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Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual 
n’ha emès un dictamen favorable en data 21 de juliol de 2016. 
 
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 147, de data 2 d’agost de 2016. 
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en 
relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, l’Escola 
Municipal de Música i Dansa, Móra d’Ebre Bus SL i la Societat Esportiva Móra d’Ebre SL, integrats pels següents documents 
comptables: 
 
- Balanç de situació. 
- Compte de resultat econòmic patrimonial. 
- Liquidació del pressupost. 
- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- La memòria. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels ens dependents. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de l’entitat local o de cadascun 
dels ens dependents, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.  
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 201,5 a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.  
 
 
Posada la proposta a votació, és APROVADA PER MAJORIA de vuit vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU i PP i cinc abstencions dels representants dels grups municipals d’ERC-AM i PSC-
CP, dels tretze membres que integren el nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
5.- Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 6/2016 
 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
2.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20160079 de data 6 de setembre de 2016 es va incoar l’expedient de 
modificació de crèdit mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari per tal de 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  
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2.3. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada, amb el seu corresponent finançament a través de 
nous ingressos sobre els totals previstos en el pressupost, així com amb romanent de tresoreria per a despeses generals.  
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdit extraordinaris: 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             

             
Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
6 1532  624.00 ADQUISICIÓ CAMIÓ PLOMA 0,00 12.100,00 

26 130  633.00 MILLORA MEGAFONIA POBLACIÓ 0,00 21.124,18 

       

       Total augment pressupost de despeses:   33.224,18 

 
 
 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Nous ingressos : 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 
 Org.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

26 720.00 SUBVENCIÓ PEN-2016 (megafonia) 0,00 19.169,53 19.169.53 

      

  Total nous ingressos  19.169,53  

 
2/ Romanent de tresoreria per a despeses generals: 

 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 

 
 Org.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

1 870.00 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 204.186,76 14.054,65 218.241.41 

      

  Total majors ingressos   14.054,65  

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

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

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

 
4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la modificació 
del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, amb relació als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les 
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi 
d’estabilitat pressupostària. Tot això, en concordança amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així com el nou reglament d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a 
l’esmentada Llei Orgànica.  
 
Es proposa a la Comissió informativa general l’adopció del següent dictamen per a posterior acord plenari: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 06/2016 mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el 
detall següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdit extraordinaris: 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

            

             
Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
6 1532  624.00 ADQUISICIÓ CAMIÓ PLOMA 0,00 12.100,00 

26 130  633.00 MILLORA MEGAFONIA POLBACIÓ 0,00 21.124,18 

       

       Total augment pressupost de despeses:   33.224,18 

 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Nous ingressos : 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 
 Org.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

26 720.00 SUBVENCIÓ PEN-2016 (megafonia) 0,00 19.169,53 19.169.53 
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  Total nous ingressos  19.169,53  

 
2/ Romanent de tresoreria per a despeses generals: 

 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 

 
 Org.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

1 870.00 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 204.186,76 14.054,65 218.241.41 

      

  Total majors ingressos   14.054,65  

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler 
d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 
La sra. Agné demana que li expliquin d'on ve aquesta subvenció, que vol dir PEN 2016.el sr. Alcalde li respon que vol 
dir Pla d’Emergències Nuclear 
 
Posada la proposta a votació, és APROVADA PER MAJORIA de deu vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU,  PP i PSC-CP i tres abstencions dels representants del grup municipal d’ERC-AM, 
dels tretze membres que integren el nombre legal. 
 
                                                             ----------------  
 
6.- Aprovació de l'expedient de modificació d'ordenances exercici 2017 
 
Atès que correspon als ens locals en l’àmbit de llurs competències la potestat tributària i financera, així com la imposició i 
reordenació dels seus tributs propis, i que aquests han de ser establerts i regulats per les corresponents ordenances fiscals. 

 
Els ens locals han d’aprovar definitivament i publicar els acords precisos d'imposició i ordenació dels tributs, amb la finalitat de 
poder exigir impostos, taxes i preus públics de conformitat amb allò exposat  al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de  la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Davant la conjuntura econòmica, i seguint amb la línia  engegada en el seu moment, aquesta alcaldia considera  que no es 
moment de retocar a l’alça els impostos i les taxes municipals, sinó ans al contrari, per la qual cosa es continua optant per la 
congelació dels impostos, taxes  i preus públics per a l’exercici de 2017. No obstant, com a conseqüència de l’acord de dissolució 
de la societat esportiva Móra d’Ebre, i atès que el servei públic per la construcció, promoció, gestió, administració, explotació i 
millora d’instal·lacions i equipaments esportius es continuarà prestant per l’ajuntament de Móra d’Ebre, com a continuadora del 
servei municipal, és necessari l’establiment de la taxa reguladora per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions 
esportives i altres serveis anàlegs, que en el seu moment es va deixar sense efectes  al ser la societat la prestadora del servei. 

 
Tanmateix, es pretén adequar a la realitat l’article 6è de les ordenances que regulen les taxes d’ocupació del domini públic amb 
materials i amb taules i cadires (terrasses)  amb la incorporació del supòsit de que els aprofitaments que comportin també la 
ocupació de zones d’estacionament amb horari limitat es facin càrrec del cost efectiu d’aquesta ocupació. Pel que fa a la ocupació 
de les zones d’estacionament per part de les terrasses s’ha previst una rebaixa del 50 % de l’import. Així com incorporar  noves 
exempcions a l’article 4t de l’ordenança fiscal núm. 21 reguladora de l’impost sobre el valor de terrenys, pel que fa a la “dación en 
pago” d’acord amb la modificació normativa. 
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Vistos els informes de secretaria i d’intervenció que consten a l’expedient, així com l’altra documentació que s’acompanya. 
 
Es proposa a la Comissió informativa general l’adopció del següent dictamen, per a posterior acord plenari, 
 
Primer.- Establir l’ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i 
altres serveis anàlegs. 
  
Segon.: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6, de l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de taxa per l’ocupació del 
domini públic amb materials. 
 
Tercer.: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de la ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l’ocupació 
del domini públic amb taules i cadires (terrasses). 
 

Quart.: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4 de la ordenança fiscal núm. 21, reguladora de l’import sobre 
l’increment de valor de terrenys (plus valua). 
 
 
Cinquè.: Aquests acords provisionals s’han d’exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils des del següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes de l’art. 18 del RDL 
2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals,  pot examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que consideri oportunes. 
 
Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran definitivament adoptats els acord 
provisionals. 
 
 
Posada la proposta a votació, és APROVADA PER MAJORIA de deu vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU,  PP i PSC-CP i tres abstencions dels representants del grup municipal d’ERC-AM, 
dels tretze membres que integren el nombre legal. 
 
                                                             ----------------  
 
7.- Donar compte de l'informe sobre el  Pla d'ajust 2T 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: 
 

“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 
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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 segon trimestre del 2016 relatiu al compliment del Pla d’Ajust, el qual va ser 
tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 27 de juliol de 2016, que tot seguit es transcriu literalment: 
   

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ  
 
 
Adoració Fornós Clúa, tècnica d’administració general del grup A, exercint accidentalment les funcions de secretaria 
i intervenció, per estar vacants les dues places (Resolució DGAL de 26/02/2013), INFORMO: 

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

I. NORMATIVA APLICABLE 

 
� Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
� Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (en endavant RDL 2/2004 ). 
� Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
� RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988. 
� Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals 
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. 
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� 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. " 
 
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. 
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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. 
 
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: 
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1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al calendari d’execució o en les 
mesures del pla d’ajust. 
2 . - Informació d’avals rebuts del sector públic 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors. 
4 . - Informació sobre el deute comercial. 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al calendari d’execució o en 
les mesures del pla d’ajust. 
 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través d’ajustos únicament pel costat dels 
ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, 
concretament a la 5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van produir els 
ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al informe anual de seguiment del compliment del pla d’ajust 
relatiu al període 2013. 
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici econòmic 2012 va ser que la 
subvenció de la línia de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per 
un import de 74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al pagament de les amortitzacions d’un dels 
préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir el deute viu. 
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va sol·licitar al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de quatre anys, per import de 152.988,64 euros 
a la línia de manteniment del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 2013-
2016.  
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini  d’execució de la línea de 
subvencions per inversions i la línia de subvencions per despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats 
als annexes 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de execució 
del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per aquest 
període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la execució del Pla per a les dues línies de subvencions entenent que  el 
PUOSC compren el període 2014-2017. 
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 6528 de 24 de desembre de 
2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de la planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 
2014. En aquesta planificació es 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.  
 
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. 
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Mitjançant publicació al DOGC 7162 de 14 de juliol de 2016, es va publicar el Decret 273/2016 de 12 de juliol pel 
qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per 
aquest període. De manera que disposem fins al 12 de setembre de 2016 per a sol·licitar aquests ajuts, que en cas 
de ser concedits es destinaran a pal·liar despeses de reparació, manteniment i conservació, i s’imputaran als ajustos 
d’ingressos previstos al pla d’ajust vigent.  
 
2. - Informació d’avals rebuts del sector públic 
 

Ente avalista  

Saldo a:  
a 31 
de 

marzo 

a 30 
de 

junio 

a 30 de 
septiembre 

a 31 de 
diciembre 

Administración 
General del Estado  

0 0 0 0 

CCAA  0 0 0 0 
EELL  0 0 0 0 
Total  0 0 0 0 

 
 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de crèdit 
per facilitar el pagament a proveïdors. 
 
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 30/06/2016. 
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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  15,17 181,77 0,00 0,00 61,44 20,68 0,00 279,06 

Capítulo 6  0,00 19,27 0,00 0,00 140,58 0,00 0,00 159,85 

Otra deuda comercial  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 

Total  0,00 2,46 0,00 0,00 207,84 20,68 0,00 441,37 

 
 
El deute comercial a 30/06/2016, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 441,37 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 
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Pasivo 4   0 0 0 0 
Resto de pasivos contingentes  0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

 
En relació a la Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU inclosa en aquest Pla d’Ajust, cal 
destacar que tenint en compte el que disposa la DA novena apartat 2 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local:  
 

“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades 
económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de 
las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se 
encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada 
en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, 
un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado 
plan de corrección, la Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones 
patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio 
presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no 
supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 

Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo 
máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales 
o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, 
disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no 
hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015. 

Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de 
diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en 
desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento 
domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y 
transporte público de viajeros. 

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la 
consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su 
necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para 
los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en 
la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables 
consecutivos.” 

El Ple de la Corporació Local en sessió de data 21 de juliol de 2016, va acordar dissoldre la 
Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU en aplicació de la Llei 27/2013 de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local que obliga la dissolució de les entitats integrades en el 
sector públic local, entre elles les societats mercantils que presentin  situació de desequilibri 
financer, entenent per tal situació de desequilibri quan es tracti de societats de capital 
municipal i que manifesti l’existència de resultats negatius d’explotació en dos exercicis 
comptables consecutius. Per tant, en la data en que s’emet aquest informe, la denominació 
de la societat és Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU en liquidació.  
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Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de qualsevol altre 
millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació, 
perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió plenària que es celebri. 
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcades a la plataforma telemàtica de 
captura de dades habilitada a l’efecte abans del 31 de juliol de 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 de juliol de 2016” 

 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del segon 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. 
 
El sr. Sixte diu que vol fer una mitització sobre que dins de les operacions de risc, que hi fica 5 
però hauria de ficar 2,1 més o menys. Diu que allí es va fer una modificació i ha degut ser un 
error material, diu que s'han agafat les dades del tipus fix. 
                                                            ----------------  
 
8.- Donar compte de l'informe sobre morositat 2T 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 
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financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los 
citados informes.” 

 
Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu article 9 i ss. en relació al procediment 
per a la tramitació de factures i les actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que 
substitueix l’anterior règim del derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre. 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció relatiu al compliment dels terminis segons la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la morositat, que tot seguit es transcriu literalment: 
 
Informe trimestral d’Intervenció de data 26 de juliol de 2016, del qual se’n va donar compte a la Junta de 
Govern Local de data 1 d’agost 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: segon 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: 
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“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, se aplicará a partir del 
1 de enero de 2013.” 

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

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

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

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

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.  
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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: 
 
“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 
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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. 
 
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 
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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 segon 
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  243 125.291,04 € 
Escola de Música 23 6.225,19 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 15 2.717,37 € 
Societat Esportiva Móra 
d’Ebre, SL 

27 11.764,74 € 

 
 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el 
termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu 
el seu pagament durant el segon trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents 
per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE 

PAGAMENTS 
IMPORT TOTAL 

Ajuntament  283 238.394,73 € 
Escola de Música 4 6.582,34 € 
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Móra d’Ebre Bus, SL 1 40,54 € 
Societat Esportiva Móra 
d’Ebre, SL 

0 0,00 € 

 
 
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE 

PAGAMENTS 
IMPORT TOTAL 

Ajuntament  136 327.024,22 € 
Escola de Música 1 79,62 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 1 243,82 € 
Societat Esportiva Móra 
d’Ebre, SL 

5 6.853,79 € 

 
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE 

PAGAMENTS 
IMPORT TOTAL 

Ajuntament  300 265.344,98 € 
Escola de Música 13 1.976,16 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 7 4.080,80 € 
Societat Esportiva Móra 
d’Ebre, SL 

9 3.271,61 € 

 
Destacar que totes les dades corresponents a l’Escola de Música i Dansa són fins a data 31 de maig de 
2016. 
 
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, 26 de juliol de 2016” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al segon trimestre de l’exercici 
2016, relatiu al compliment dels terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
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de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
La sra. Agne pregunta sobre les factures que han sobrepassat el termini dels 30 dies,  més o 
menys a qui li deu l'Ajuntament aquests diners.el sr. Melchor diu que són 136 proveïdors. 
La sra. Agné diu que no vol que li enumeri, sinó que li digui d’on ve. la . secretaria matisa que 
consta a l’expedient la relació de tots el proveedors i  explica que és un document públic i que 
està a la documentació del ple que l’han tingut al seu abast, i a la comissió informativa igual., i 
que se’n pot facilitar una còpia. 
                                                            ----------------  
 
9.- Donar compte de l'informe d'execució trimestral pressupost 2T 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. 

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

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

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

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

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

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

b) Previsión mensual de ingresos. 

c) Saldo de deuda viva. 

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

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

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Adoració Fornós Clúa, tècnica d’administració general del grup A, exercint accidentalment les funcions de 
secretaria i intervenció, per estar vacants les dues places (Resolució DGAL de 26/02/2013), INFORMO: 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde - President de la corporació 
 
1.2. Caràcter: Preceptiu 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral 
 
 
 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 
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� Ordre Ministerial HAP/2082/2014,  de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre Ministerial 
HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
a) A data 30/06/2016, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 81 persones els quals 
es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 78 
Policia local 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

1 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2016 és de 934.485,89 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 
b) A data 31/05/2016, 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: 
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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 31/05/2016 és de 70.199,89 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.  
 
c) A data 30/06/2016, la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL, té una plantilla de personal de 2 persones 
els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 2 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2016 és de 12.359,00 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
  
d) A data 30/06/2016, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 persones els quals es troben 
dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 5 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2016 és de 40.615,54 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al segon 
trimestre de 2016 és del 35,35%. El grau d’execució del pressupost de despeses al segon trimestre de 
2016  és del 38,42%. 
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre 
d’ingressos, en termes acumulats, al segon trimestre de 2016 és del 35,36%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al segon trimestre de 2016 és del 36,50%. 
 
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 215.892,75 €. Per exercici tancats, la recaptació 
acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 508.025,42 €. Anàlogament, els pagaments totals 
d’exercicis tancats durant el mateix període ascendeix a 456.981,14 €. 
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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 22.639,44€. 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 segon 
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 
segon trimestre del 2016 és de 412.020,65 €.  
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi 
del segon trimestre del 2016 és de 52.947,59 €. 
  
 
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 € 4.235,00 € 525.616,33 € 

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 finals del segon trimestre s’han 
presentat factures per import de 99.434,56€ tot i que aquestes han estat registrades en 
data 1 de juliol de 2016. Per tant, aquestes quedaran reflectides a la documentació 
comptable del tercer trimestre.  

- Condicionament esplanada sud del castell: s’ha rebut per part del Departament de 
cultura una part de la subvenció, les obres han estat executades al llarg del segon 
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trimestre de 2016 tot i que encara no s’ha presentat la documentació de la finalització 
de les obres.  

 
4.3. Morositat 
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el 
segon trimestre natural de l’exercici 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  243 125.291,04 € 
Escola de Música 23 6.225,19 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 15 2.717,37 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 27 11.764,74 € 
 
En segon lloc, pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el segon 
trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  283 238.394,73 € 
Escola de Música 4 6.582,34 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 1 40,54 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 0 0,00 € 
 
 
En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  136 327.024,22 € 
Escola de Música 1 79,62 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 1 243,82 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 5 6.853,79 € 
 
Per últim, en relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini de 30 dies, 
segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per cada entitat: 
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 
Ajuntament  300 265.344,98 € 
Escola de Música 13 1.976,16 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 7 4.080,80 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 9 3.271,61 € 
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Cal tenir en compte que el retard en el pagament de les subvencions per part de la Generalitat de 
Catalunya ocasiona desajustos en la tresoreria municipal.  
 
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, en data 30 de juny de 2016 hi ha les següents factures o 
documents justificatius que ha 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: 
 
Núm. 
Registre 

Núm. 
Factura 

Data 
registre 

Tercer Descripció Import 

227 2015/221 15/02/2016 INSTITUT CATALÀ DEL 
SÒL 

Incasòl, 10% honoraris 
talussos castell 

7.237,40 

275 2 23/02/2016 UTE ENDESA INGENIERIA 
SLU ENEL SOLE SRL UTE 

UTE Endesa, cannon 
enllumenat públic febrer 

11.747,08 

508 3 30/03/2016 UTE ENDESA INGENIERIA 
SLU ENEL SOLE SRL UTE 

Canon mensulidad 
marzo 2016 

11.747,08 

1133 5 21/03/2016 PISCOLABIS SCP Piscolabis, menjars 
Ajuntament - ACA 

56,00 

     30.787,56 
 
Destacar que a la data en que s’emet aquest informe, la factura de l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL i la 
factura del PISCOLABIS SCP ja han estat aprovades per la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 
2016 i 25 de juliol de 2016, respectivament.  
 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el segon trimestre de 2016, el càlcul de la capacitat de finançament és de 54.774,68€. 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. 
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 5.483.813,33 €, 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. 
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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 segon trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 151.696,18 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. 
 
En relació a la Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU, cal destacar que tenint en compte el que disposa la 
DA novena apartat 2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local donada per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local:  
 
“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, 
estén adscrites a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del 
articulo 3.1 de esta Ley o de sus orgnismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio Financiero, 
dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprovar, previo informe 
del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y 
como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la que dependa podrà realitzar 
aprotaciones patrimoniales o suscribir ampliacions de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio 
presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveïdores no supere en más de treinta 
días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 
 
Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los 
seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que 
continúe en situación de desequilibrio . De no hacerlo, dichas entidades quedaran automàticament 
disueltas el 1 de diciembre de 2015. 
 
Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliaran hasta el 31 de diciembre de 
2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén 
prestando alguno de los siguientes Servicios esenciales; abastecimiento domiciliario y depuración de 
aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residus, y transporte público de viajeros.  

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de 
Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en 
términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la 
situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación 
en dos ejercicios contables consecutivos.” 
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El Ple de la Corporació Local en sessió de data 21 de juliol de 2016, va acordar dissoldre la Societat 
Esportiva Móra d’Ebre SLU en aplicació de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local que obliga la dissolució de les entitats integrades en el sector públic local, entre elles 
les societats mercantils que presentin  situació de desequilibri financer, entenent per tal situació de 
desequilibri quan es tracti de societats de capital municipal i que manifesti l’existència de resultats 
negatius d’explotació en dos exercicis comptables consecutius. Per tant, en la data en que s’emet aquest 
informe, la denominació de la societat és Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU en liquidació.  
 
 
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 segon 
trimestre.  
 
Es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor, tot i la existència 
de 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  136 327.024,22 € 
Escola de Música 1 79,62 € 
Móra d’Ebre Bus, SL 1 243,82 € 
Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 5 6.853,79 € 
 
Informar que les dades corresponents a l’Escola Municipal de Música i Dansa incloses en aquest informe, 
corresponen a les dades fins a 31/05/2016. Per tant, les dades del mes de juny estaran incloses a 
l’execució trimestral del tercer trimestre, atès que són dades acumulades.  
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del segon 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 
rendiments meritats, 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. 
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Móra d’Ebre, 26 de juliol de 2016” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al segon 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. 
                                                             ----------------  
 
10.- Mocions 
 
12.1 – Moció dels grups municipals d’ERC-AM i CIU 
 
Es dona compte de la moció presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC-AM i CIU que tot 
seguit es transcriu: 
 
“MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS 
ATACS A LES LLEIS CATALANES EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de judicialitzar la política i 
de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que 
atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. 
 
Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos 
presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de legitimitat. 
 
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions esportives, la igualtat 
efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els embats judicials també 
s’han dirigit a les institucions catalanes com la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió 
de la llei de governs locals. 
 
Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del f racking o la 
suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten directament contra el model de país acordat a 
la cambra legislativa catalana. 
 
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten directament aquelles 
persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en situació d’emergència 
social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la 
Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures 
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a la 
cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les persones que es 
troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la 
responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els poders públics. 
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Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que afecten 
directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves institucions i del model territorial 
fent que aquestes quedin en suspens. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i és la seu 
on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI sobre l’inici del 
procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 que 
estableix que “el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder 
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se 
supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Móra d’Ebre proposa 
d’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la voluntat de 
donar resposta a les emergències socials. 
 
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i reglamentari al que s'ha 
compromès i en la relació amb els serveis socials.  
 
Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint l'exemple de 
l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant accions per evitar 
desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona 
oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual. 
 
Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar treballant per les 
persones que més ho necessiten. 
 
Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de leslleis catalanes 
i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
 
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya”. 
 
La sra. Gurrera comenta que com va dir a la comissió informativa ells estan d'acord en alguns 
punts de la moció... Però al cinquè punt ja no poden estar d'acord i per tant s'abstenen. 
 
Posada la proposta a votació, és APROVADA PER MAJORIA de deu vots a favor dels 
representants dels grups municipals de CIU i d’ERC-AM, dues abstencions dels 
representants del grup municipal i PSC-CP i un en contra del representant del grup 
municipal del PP, dels tretze membres que integren el nombre legal. 

------------------- 
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12.2- Moció del grup municipal del PSC-CP 
 
Es dona compte de la moció poresentada pel grup municipal del PSC-CP que tot seguit es transcriu: 
 
“MOCIÓ PER IMPULSAR MESURES JUSTES, DEMOCRÀTIQUES, I SOSTENIBLES PER ASSOLIR 
UN ACORD TRANSATLÀNTIC PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ ENTRE LA UE I ELS EUA. 
 
Atès que la Unió Europea és una potència comercial, però alhora és la zona econòmica i social on més 
s’ha notat l'impacte de la crisi, amb menys capacitat de creixement i amb major augment del risc de 
pobresa i de les desigualtats entre els seus ciutadans.  
 
Atès que les polítiques d’austericidi aplicades als darrers anys per les institucions europees i la majoria de 
Governs de la Unió, afegides als problemes de governança i a la pèrdua de competitivitat, han estat les 
principals causes que han agreujat una sortida sostinguda i sostenible d’aquesta crisi.  
 
Atès que per prosperar socialment i econòmicament cal aplicar polítiques que estimulin el creixement i 
activin la solidaritat per mitjà del desenvolupament de polítiques públiques de caire social. I entre 
aquestes polítiques, la política comercial és la principal eina d'impuls al creixement sense augmentar la 
despesa pública. 
 
Atès que les autoritats de la Unió Europea i dels Estats Units van iniciar les negociacions per arribar a un 
Acord Comercial i d'Inversions (TTIP per les sigles en anglès), que donaria lloc a l’àrea de lliure comerç 
més gran del món (els intercanvis entre les dues parts representen més del 40% del comerç mundial, 
amb una població de 820 milions de persones i una economia equivalent al 60% del PIB mundial).  
 
Atès que un acord d’aquestes característiques exigeix transparència, legalitat democràtica i  consens, i 
que en cap cas pot acceptar-se un Acord amb els Estats Units que suposi un perjudici per als interessos 
de la ciutadania d’aquest municipi i del conjunt dels europeus, ni fer cap pas enrere en els estàndards 
actuals de protecció mediambiental, social i laboral dels quals gaudim i que són innegociables. Com 
tampoc es pot acceptar qualsevol Acord que suposi la limitació de la regulació pública o la liberalització 
de serveis públics fonamentals com ara la salut, l’educació o de les infraestructures públiques de 
subministrament de serveis bàsics com l’aigua, el transport públic o l’electricitat; o bé d’un potencial 
dumping social que es pugui derivar de la desregulació comercial, de la gestió de la propietat intel·lectual, 
i de la protecció de la nostra diversitat cultural. 
 
Atès que d’ençà que es van iniciar les negociacions entre les dues parts el juny del 2013, de les quals els 
governs dels Estats Membres són puntualment i degudament informats. I assumint que resta encara molt 
per negociar i, per tant, la posició definitiva s'ha de fixar quan es conegui el text final proposat i a la vista 
del resultat d’aquestes negociacions. 
 
Atès que la política informativa  d’aquestes negociacions per part de l’actual Govern espanyol en funcions 
fins al moment és del tot absent, tot i ser imprescindible per donar resposta a les legítimes preocupacions 
ciutadanes. Ens devem a què els nostres conciutadans coneguin la situació de les negociacions per 
poder tenir dret a un debat rigorós i transparent sobre l'impacte del TTIP. 
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Atès que volem un Acord que reguli adequadament les relacions econòmiques entre les dues parts sobre 
les bases del manteniment i la millora dels estàndards de protecció social, laboral i mediambiental 
europeus. Un Acord que beneficiï els consumidors i obri noves oportunitats a les nostres empreses, en 
particular a les petites i mitjanes empreses. 
 
Atès que el comerç internacional, i per tant el nostre comerç local, pot contribuir a la recuperació 
econòmica de la UE i a la seva reindustrialització -tot i que cal analitzar en profunditat l’impacte real que 
podria tenir sobre part del nostre teixit productiu-, un acord entre aquests dos grans blocs econòmics 
podria suposar un efecte mirall per a tercers països per exigir estàndards de regulació comercial 
semblants.  
 
Atès que en els acords entre estats on els seus respectius sistemes jurídics funcionen plenament per 
resoldre els seus conflictes d’acord amb l’Estat de Dret i en els quals no s'han identificat riscos 
d'interferència política en el poder judicial o de denegació de la justícia, mecanismes com l’ISDS -ús privat 
de resolució de disputes entre els Estats i els Inversors- no calen i és necessari rebutjar-ne l’ús. 
 
Per a tots aquests motius i tenint en compte l’enorme impacte que un acord d’aquestes característiques 
pot tenir sobre les condicions de vida presents i futures dels nostres conciutadans, i del conjunt dels 
europeus, i sobre el desenvolupament social i econòmic a mig i llarg termini, proposem al Ple de 
l’Ajuntament els acords següents davant les negociacions sobre un acord per al comerç i la inversió entre 
la UE i els EUA:  
 
1. Instar al Govern espanyol a defensar només acords comercials que impulsin el creixement sostenible, 
que obrin noves oportunitats a les nostres empreses, en particular a les pimes, que estimulin la creació 
d'ocupació de qualitat, que beneficiïn els consumidors i que serveixin per defensar i promoure a escala 
mundial els principis i valors que compartim els europeus en matèria de protecció medi ambiental, social i 
laboral; 
 
2. Instar al Govern espanyol que apliqui, a partir d’ara, la màxima transparència en un procés de 
negociació d’una rellevància com la del TTIP. La manca de transparència i el retard en donar a conèixer 
les deliberacions han estat un greu error que genera gran preocupació institucional i entre la mateixa 
ciutadania;  
 
3. Instar al Govern espanyol que garanteixi en les negociacions entre les parts, la total exclusió de la 
negociació dels serveis públics d'interès general o subministraments bàsics (com l'aigua, la salut i 
l'educació), actuals i futurs i dels serveis d'interès econòmic general, independentment que es financin de 
manera pública o privada; 
 
4. Instar al Govern espanyol a rebutjar qualsevol acord final que no doni satisfacció als nostres actuals 
estàndards socials, mediambientals, i de drets dels consumidors; 
 
5. Instar al Govern al Govern espanyol que defensi la inclusió d'un capítol de sostenibilitat ambiciós, 
d'obligat compliment i plenament executable i la definició clara de quins són els serveis que s'obren al 
comerç mitjançant una "llista positiva";  
 
6. Instar al Govern espanyol que la normativa de la UE en matèria de protecció de dades no es veurà, en 
cap cas, compromesa per l'obertura del flux de dades; el manteniment de quotes tarifàries per a 
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productes especialment sensibles així com la possible exclusió de determinats sectors agrícoles; elevats 
estàndards per millorar la lluita contra el frau, l'evasió fiscal i contra la corrupció; o un millor accés a la 
contractació pública als EUA i que no es discrimini a les empreses de la UE a nivell federal, ni estatal; 
 
7. Instar al Govern espanyol oposar-se frontalment i explícitament a la inclusió de l’ISDS o qualsevol altre 
mecanisme privat de resolució de disputes entre els Estats i els Inversors; 
 
8. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya i als seus Grups parlamentaris, al Govern de la 
Generalitat, al Congrés de Diputats i als seus Grups parlamentaris, al Govern de l’Estat, al Parlament 
Europeu i als seus Grups parlamentaris, a la Comissió Europea, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats de comerç i socials del municipi”.  
 
La sra. Gurrera diu que aquesta moció està feta perquè els preocupa aquestes negociacions 
s’estiguin tirant endavant malgrat que hi ha països que estan en contra i fins i tot es volen retirar 
de les negociacions.; creu que aquestes negociacions haurien de ser  portades en la màxima 
transparència i que en cap s’accepti un acord amb EEUU que impliqui un perjudici per la 
ciutadania europea.  
 
Posada la proposta a votació, és APROVADA PER MAJORIA de dotze vots a favor 
dels representants dels grups municipals de PSC-CP, CIU i d’ERC-AM, i l’abstenció 
del representant del grup municipal del PP, dels tretze membres que integren el nombre 
legal. 
 

----------------- 
 
12.3- Moció del grup municipal d’ERC-AM 
 
Es dona compte de la moció poresentada pel grup municipal d’ERC-AM que tot seguit es transcriu: 
 
“REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT DE FRANCISCO LABADIE OTERMÍN COM A FILL ADOPTIU DE 
MÓRA D’EBRE 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, adoptat en la seva sessió extraordinària del dia 4 
d’abril de 1950, designant Francisco Labadie Otermín com a fill adoptiu del municipi de Móra d’Ebre. 
 
Atès que aquesta persona va ser governador civil de Tarragona i cap provincial de la FET i de les JONS. 
A més, fou voluntari a la División Azul, soci fundador de la Fundación Francisco Franco i de Plataforma 
2003, dedicada a enaltir José Antonio Primo de Rivera. Proposem al plenari una revocació d’aquest 
reconeixement, impropi d’aquesta institució municipal democràtica i que pretén homenatjar en nom del 
nostre poble un personatge que va participar d’una dictadura feixista i antidemocràtica. 
 
És per això que demanem al Ple d’aquest Ajuntament la proposta d’adoptar els següents 
 
ACORDS:  
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1 Revocar els acords de Ple de l’ajuntament de Móra d’Ebre, que signifiquin i/o comportin reconeixement i 
honor envers el governador civil de Tarragona Francisco Labadie. 
 
2. Ferho extensiu a altres persones que hagin estat dirigents del Règim totalitari del dictador Francisco 
Franco Bahamonde”. 
 
La sra. Agné passa a llegir l'acord, el sr. Alcalde explica que aquesta no es la moció que van 
presentar, i  que el que han fet ha estat subscriure la proposta que va fer CIU de fer extensiva 
aquesta revocació a tots els nomenaments  atorgat pel franquisme  
 
Posada la proposta a votació, és APROVADA PER MAJORIA de dotze vots a favor 
dels representants dels grups municipals de PSC-CP, CIU i d’ERC-AM, i un en contra 
del representant del grup municipal del PP, dels tretze membres que integren el nombre 
legal. 
 
                                                             ----------------  
 
11.- Informació presidència 
 
El sr. Alcalde comenta que una delegació de Móra d’Ebre es desplacen a Bonson (França), amb 
la finalitat de signar de forma preliminar l'acord d'agermanament d'aquesta ciutat de França, atès 
que han rebut proposta ferma de fer-ho així. Per tant es viatja per fer l'acte de signatura i 
esperen que també hi haurà la presencia de membres de l'Ajuntament de Bonson per fer un acte 
de signatura aquí a Móra d’Ebre.  
D’altra banda fica de relleu una cosa que creu important, destaca que les piscines municipals, tot 
i que es es va demorar la seva posada en marxa,  s'ha allargat el període d’obertura fins el dia 
11 de setembre donada la climatologia, s’ha aconseguit que sigui el millor  dels últims 5 anys  i 
ha comportat que  s'ha incrementat la recaptació en poc més d'un 20% respecte al darrer any. 
En aquest sentit esperen que es mantingui en un futur i generar nous ingressos per seguir 
renovant altres instal·lacions. 
                                                             ----------------  
 
12.- Precs i preguntes 
 
La sra. Gurrera pregunta sobre el Centre Obert, que van anar a veure el projecte i van veure que 
no s'arreglava el que eren els accessos de l'entrada de l'edifici, la sra. La Torre explica que no 
estaven al projecte, igual que el fet de pintar-ho tampoc hi era, i la pregunta final és si 
s'arreglaran els voltants del Centre Obert, que ara està tot deteriorat i quan plogui serà tot un 
desastre; el sr. Alcalde pregunta si ho han anat a veure. Doncs hi ha esglaons i una rampa per 
minusvàlids merder... 
El sr. Alcalde respon que merder tampoc creu que sigui així, i  creu que no passarà res encara 
que no gaudeixi de les millors condicions;  pensa que el que han de ficar de relleu és que la 
inversió, que no ha fet l’Ajuntament sinó que prové de l’associació que gestiona el Centre Obert, 
que són qui han demanat la subvenció, l’hi han atorgat, han executat l’obra, l’han pagat i l’han 
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dut a terme. Per tant, els que gestionen el Centre Obert han aconseguit aprofitar una instal·lació 
deteriorada i abandonada, que preocupava a l’equip de govern i també preocupava a ERC. Així 
van poder buscar solucions i tirar endavant l’aprofitament d’aquest espai, i que esperen obtenir 
fons per poder-ho millorar ; queda assabentat de lapregunta i  s’intentara en la mesura que els 
ingressos o permetin, millorar-ho. 
La sra. Gurrera diu que referent al Centre Obert quan van passar les ordenances i la normativa, 
van preguntar si era de dilluns a dijous i els hi van dir que sí, però ara han vist al cartell de 
publicitat que és de dilluns a divendres. 
El sr. Alcalde diu que ja se va dir que era un error, que ell sap que de dilluns a dijous i a un tipus 
d’activitat i divendres al matí hi ha un tipus d’activitat diferent. El que si els hi pots dir és que 
estan a la recerca de fons, que s’estan negociant en l’obra social de La Caixa, que permetrien 
optimitzar encara més aquest espai per aprofitar-lo pel matí amb una proposta educativa que ha 
presentat el mateix Centre Obert, que seria adreçat a fer activitats destinades als pares i tutors 
d’aquestos mateixos nens, i que ara mateix no es disposa de finançament per fer-ho. 
La sra. Agné diu que esta en desacord en els contractes d’urgència com el decret d’alcaldia pel 
qual es contracta al sr. Menduiña.El sr. Alcalde li respon el mateix que li va dir a la comissió 
informativa que ella té tot el dret en està en desacord però li pregunta si el equip de govern esta 
cometen alguna irregularitat. La sra. Agné diu que suposa que no, però que està  en desacord. El 
sr. Alcalde diu que ho vol matisar perquè pot donar peu a altres interpretacions i per tant fica de 
manifest que és perfectament legal i plausible. La sra. Agné diu que en cap moment ha dit que 
sigui il·legal.  
La sra Agné pregunta sobre la resolució d’alcaldia de l’enfonsament de l’immoble del carrer Valls,  
el cost final  i com s’ha dut a terme l’adjudicació de l'empresa constructora. 
El sr. Alcalde diu que li pot dir a grans trets,  el que ha costat fins ara, un 15.000 euros l’obra 
realitzada per  l'empresa Prisma de Mora d'Ebre i  que estan acabades les obres d’urgència que 
s’havien de dur a terme per a salvaguardar la integritat dels veïns o qualsevol persona que 
pogués passar pel carrer; per tant aquesta part està solucionada;  però com sigui que l’actuació 
que ha  comportat que l’edifici és quedi sense sostre i els tècnics de l’ajuntament informen  que 
el fet de no tenir sostre es deteriorarà encara més la situació de la casa, per tant, s'ha de fer una 
segona intervenció per tal d'intentar d’alguna manera que els efectes climatològics no tinguin un 
efecte negatiu en la major mesura possible. A grans trets, l’equip tècnic calcula que costarà uns 
10.000 euros aproximadament, i creu que aquesta despesa és una injustícia i se li fa costa munt, 
i que intentaran buscar la solució que sigui per no tenir-ho que fer. Però que l’Ajuntament  a lo 
millor la primera actuació de l’ajuntament pot generar responsabilitats  i per tant es cal evitar el 
tema; així doncs la despesa aproximada serà de 25000 euros que difícilment recuperaran, ja que 
si s’inscriu el deute  es ficarà a la cua dels acrededors registrals  d'aquest immoble, i en el cas de 
que algun dia sortís en subhasta seria dificil recabar-los-. Pel que fa l’adjudicació ha sigut 
d’urgència i l’equip de govern s’ha guiat pels criteris tècnics de l’actuació immediata –d’urgencia-
per tal de salvaguardar la integritat de les persones i el que els hi preocupava en aquell moment 
és per evitar danys a tercers. 
La sra. Agné pregunta sobre el decret d’alcaldia 20 16 0064 sobre la finalització del contracte del 
Pla d’Ocupació de la Llei de Barris, el 29 de juny de 2016 van acabar aquest contractes i han 
tornat a agafar la mateixa gent i recalca de nou que el seu grup vol saber el funcionament 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 

76

borsa de treball, perquè creuen en els principis de selecció, d’accés a la funció pública d’igualtat, 
mèrit i capacitat. El sr. Alcalde li pregunta si ells creuen que aquests principis s’estan vulnerant. 
La sra. Agné respon que no ho sap, que és un desacord que tenen amb aquesta qüestió ja que 
enten que cal oferir-ho a més gent. El sr. Alcalde li explica que el que ells fan és oferir-ho a la 
gent que està a la borsa de treball i que les ofertes són publiques per tota la gent que està 
inscrita en la mateixa i que s’esta elaborant un reglament de funcionament d'aquesta borsa, i 
quan el tinguin és passarà per aprovació. La sra. Agné respon que això és el que volen, que sigui 
transparent ili pregunta on està posat les persones que hi són apuntades, que a la web les 
persones no surten que sol hi ha ofertes de feina externes i internes de l’Ajuntament i  pregunta 
si les empreses hi accedeixen;  el sr. Alcalde respon que sí, però que desconeix si ho fan en 
algun codi, però que l’accés hi és; tanmateix li diu que  es regidora de l’Ajuntament i pots 
demanar dades de la borsa quan vulgui.  La sra. Agné respon que ja ho sap però que ella ho diu 
per la gent que està apuntada  com pots saber en quin lloc està, si la cridaran, si tinc gent 
davant; el sr. Alcalde li respon que això no funciona així, que aquest reglament de funcionament 
que ella dona per bo,  és el de algunes administracions determinades però no de totes,  i que 
això és un model de la Borsa de Treball i que n’hi ha que funcionen per mèrits i per sistemes 
d’acreditació del personal, La sra. Agné pregunta si va per puntuació el sr. Alcalde respon que 
no. .  
 
La sra. Agné diu que en relació a la pregunta que es va fer al plenari del 9 de juny,vol 
puntualitzar  que va dir 100 euros el cartell.El sr. Alcalde li pregunta de que esta parlant ara.La 
sra. Agné respon que està fent una puntualització del acta.   
El sr. Alcalde li pregunta si llavors s’han acabat les preguntes, que li agrairia que seguís un ordre.  
La sra. Agné  diu que a diferents ajuntaments de la comarca s’estan fent alguns pregons de les 
víctimes de la Guerra Civil, i volia saber si a aquí a l’ajuntament també es farà. El sr. Alcalde 
pregunta qui promou aquests pregons.la sra. Agné respon que el Banc de l’ADN. El sr. Alcalde li 
respon que ell de moment no ha rebut res del Banc de l’ADN i que no en té constància.La sra. 
Agné explica que com que sap que es va aprovar la moció... Volia saber si s’ha rebut algo. El sr. 
Alcalde respon que no es censura cap pregó i que el que li pot dir és que no han rebut res.  
La sra. Agné diu que si es fes alguna aportació econòmica al COMEBE voldria saber de quina 
quantitat s’està parlant.El sr. Alcalde li respon que la que està al conveni i la que toca per llei, i 
que no creu que sigui més de 2500. El sr. Melchor esclareix que no arriba a aquesta quantitat.  
 
La sra. Agné diu que  en relació als carretells del AMI que va dir que valien 100€ ara porta les 
factures del que valen, ja que ell li va dir un altre preu. Li explica que el preu d’un cartell que fica 
Municipi adherit a l’associació de municipis per la independència, el total d’un cartell és de 71,40 
+ IVA, i l’altre que només fica municipi per la independència, 46,20 + IVA el cartell. Explica que 
això no ho portava l’altra dia. El sr. Alcalde respon que més IVA deu valdre pràcticament 100 
euros, i si a més a més s’han de col·locar un a cada entrada... Explica que el que li va dir és cert 
i que ella ho sap, lo que una altra cosa és que ara li digui que hi ha cartells de rebaixes i de 
segona mà, i que si els fan ells mateixos segur que surt més barats.El sr. Alcalde diu que 
aquesta matisació no la entén, perquè això no és sobre l’acta, la sra. Agné li respon que no, que 
es refereix al comentari que li va fer al Ple,sobre si e s’havia pres la molèstia de mirar quan valen 



 
 

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 

77

els cartells.; La sra. Agné li respon que ell diu que cada cartell val 408 euros i que ella li diu que 
no, que no és això el que val. El sr Alcalde li diu que ja li portarà el que els hi va enviar l’AMI per 
correu electrònic, i veurà que no li ha dit cap cosa que no sigui veritat i que segurament també 
trobaran perquè en aquell moment valia 400 euros . 
El sr. Alcalde per últim diu que el regidor d’hisenda li comenta que enguany el que es pagarà al 
COMEBE són 1200 euros.  

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

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


