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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      10 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   19 de Desembre 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. Monserrat Pineda Gimenez, Tinent d'Alcalde 
Sra. Maria Rodriguez Grau, Tinent d'Alcalde 
Sra. Noèlia Guirao Morillo, 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: 
 
Sr. Raul Olivan Gallardo, Regidor  
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió. 
3.- Donar compte de l'informe sobre el  Pla d'ajust 3T 2016 
4.- Donar compte de l'informe sobre morositat 3T 2016 
5.- Donar compte de l'informe d'execució trimestral pressupost 3T 2016 
6.- Aprovació de l'expedient 10/2016, de modificació de crèdit 
7.- Aprovació de l'expedient 1/2016, de modificació de crèdit, Escola Municipal de Música. 
8.- Aprovació expedient de pressupost i plantilla orgànica exercici 2017, ajuntament, Móra d'Ebre BUS i escola municipal de 
música i dansa 
9.- Expedient de subvenció ENRESA exercici 2017 
10.- Aprovació modificació puntual NNSSP, ordenació centres de culte 
11.- Nomenament membres comissió de delimitació 
12.- Mocions 
13.- Renúncia al càrrec de regidora de l'ajuntament de Móra d'Ebre, de la Sra. Montserrat Torres Prades 
14.- Informació alcaldia 
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15.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula  i demana al plenari,  atès el que disposa l'art. 82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  es ratifiqui sobre la  urgència  de tractar  un 
nou punt no inclòs en l’ordre del dia, que anirà al final, en el qual es dona compte de l'escrit presentat per la regidora Montse Torres 
Prades. S’APROVA PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió. 
 

                                                             ----------------  
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 
Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre.  
 
El secretari interventor procedeix a donar lectura de les actes núms. 8/2016 i 9/2016, corresponents a les sessions celebrades els 
passats dies 17 d’octubre i 14 de novembre de 2016, les quals 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:  
 
20160109 07/12/16 Incoació expedient pressupost 2017 

20160108 05/02/16 Sol·licitud bestreta BASE 

20160107 05/12/16 Sol·licitud bestreta BASE 

20160106 30/11/16 Delegació Sr. Julio Roca presidència mesa contractació mercat 

20160105 30/11/16 Incoació expedient 10/2016 de modificació de crèdit 

20160104 25/11/16 Aprovació expedient 09/16, de modificació de crèdit. 

20160103 23/11/16 Incoació expedient 09/2016 de modificació de crèdit 

20160102 23/11/16 Inici expedient baixa ofici padró municipal 

20160101 14/11/16 Bestreta treballadora I.H.T 

20160100 09/11/16 Convocatòria comissió informativa general 

20160099 27/10/16 Inici diligències prèvies 

20160098 27/10/16 Contractació personal suport biblioteca 

20160097 26/10/16 Convocatòria PLEXUR 

20160096 25/10/16 Modificació ordenança fiscal núm. 1 IBI 

20160095 21/10/16 Aprovació cost efectiu dels serveis exercici 2015 

20160094 19/10/16 Incoació expedient de modicació de crèdit 08/2016 

20160093 17/10/16 Convocatòria PL 

20160092 11/10/16 Bestreta treballador muniicpal JMUB 

20160091 11/10/16 Convocatòria CI 

20160090 10/10/16 Delegació matrimoni civil regidor Sr. Olivan Gallardo 

20160089 07/10/16 Incoació expedient 01/2016, modificació bases execució 

20160088 07/10/16 Incoació expedient 07/2016, de modificació de crèdit. 
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                                                             ----------------  
 

3.- Donar compte de l'informe sobre el  Pla d'ajust 3T 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 
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.   
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 15 de desembre de 2016,  
 

Per tot això, 
 

PRIMER.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del tercer trimestre del 2016 relatiu al compliment del Pla d’Ajust, el qual va 
ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 26 d’octubre de 2016, que tot seguit es transcriu literalment: 
   

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

 
I. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (en endavant RDL 2/2004 ). 
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988. 
 Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals i les seves modificacions. 
 Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals. 
 Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a 
proveïdors. 
 Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat individual, el model per 
a la seva sol·licitud i el model de pla d’ajust, que preveu el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 
II . ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre va aprovar el Pla 
d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula l’article 7 del RD Llei 4/2012. 
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de coordinació 
autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe favorable al Pla d'Ajust de 
l'Ajuntament de Móra d’Ebre. 
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que; 
 
"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 . 



  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 

5 

 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a requeriment del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels òrgans competents d’aquest, que informaran 
del resultat de la valoració al Ministeri d’Economia i Competitivitat . 
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les operacions 
d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagin concertat podran ser sotmeses a actuacions 
de control per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. La Intervenció General 
concretarà els controls a realitzar i el seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la 
valoració dels informes de seguiment . 
 
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot demanar la col·laboració 
d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han d’ajustar a les normes i instruccions 
que determini aquella. El finançament necessària per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. " 
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha realitzat el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per 
l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que en el seu article 10, recull que; 
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat Ministeri abans del dia quinze de cada 
mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització 
de cada trimestre en el cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents: 
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del crèdit 
disponible i el crèdit disposat. 
Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. Igualment, s’inclourà 
informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
Operacions amb derivats. 
Qualsevol altre passiu contingent. 
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust. 
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ...... 
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans del 
dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada 
trimestre, si es tracta de Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text 
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 3 d’octubre de 2016, la 
plataforma de captura de dades relativa al "Informe de seguiment del pla d'ajust i altra informació 
addicional (Art. 10 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre modificat per l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de 
novembre)", plataforma que estarà disponible fins al 31 d’octubre de 2016. 
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet el següent; 
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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: 
 
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. 
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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. 
 
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. A la data que s’emet aquest informe, s’ha presentat la 
sol·licitud d’aquesta subvenció i en cas de ser concedida es destinarà 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. 
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S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 30/09/2016. 
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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  22,41 14,42 349,73 0,00 61,44 20,68 0,00 468,68 

Capítulo 6  0,00 2,08 289,64 0,00 140,58 0,00 0,00 432,30 

Otra deuda comercial  0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 

Total  22,41 16,50 641,10 0,00 202,02 20,68 0,00 902,71 

 
El deute comercial a 30/09/2016, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
902,71 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, 
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en la data en que s’emet aquest informe, la denominació de la societat és Societat 
Esportiva Móra d’Ebre SLU en liquidació.  
 
 
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de 
qualsevol altre millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor 
alcalde de la Corporació, perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió 
plenària que es celebri. 
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcades a la plataforma 
telemàtica de captura de dades habilitada a l’efecte abans del 31 d’octubre de 
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, 21 d’octubre de 2016” 

 

SEGON.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del tercer 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. 
 
                                                             ----------------  
 

4.- Donar compte de l'informe sobre morositat 3T 2016 

 
A la vista del que disposa l’article quart, en el seu apartat quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, amb el següent tenor literal: 
 

“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los 
citados informes.” 
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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 21 d’octubre de 2016, del qual se’n va donar compte a la Junta de 
Govern Local de data 7 de novembre 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: tercer trimestre 2016 
 
- Caràcter: preceptiu 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 es va 
acordar la creació del Registre d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada en vigor de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, quan en el seu article tercer afegeix una Disposició Transitòria Vuitena a la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, avui Disposició Transitòria Sisena del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, que diu: 
 

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

Així mateix és important destacar la modificació de l’art. 216.4 del RDL 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic introduïda 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a216#a216
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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.  

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.  
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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 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.  
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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 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. 
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Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per 
l’Ordre HAP/2082/2014 s’han introduït canvis en la informació a subministrar relativa a la 
morositat en les operacions comercials,  fet que ha comportat l’obligació de remetre la 
informació de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà 
tota la informació referent a la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament, 
l’organisme autònom de l’Escola Municipal de Música i Dansa, i les dues societats mercantils 
de capital íntegrament municipal, Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL i Móra d’Ebre Bus, SL, de 
conformitat amb l’art. 16.6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
 
A la vista de la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de Factures, 
es pot arribar a les següents,  
 
III.- CONCLUSIONS 
 
Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant 
el tercer trimestre natural de l’exercici 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  313 278.724,12 € 

Escola de Música 25 6.713,08 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 26 5.139,57 € 

Societat Esportiva Móra 
d’Ebre, SL 

27 15.183,68 € 

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  256 166.417,10 € 

Escola de Música 7 1.525,81 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 € 

Societat Esportiva Móra 
d’Ebre, SL 

5 1.201,46 € 

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  214 494.571,36 € 

Escola de Música 4 586,90 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 5 690,50 € 

Societat Esportiva Móra 
d’Ebre, SL 

2 122,40 € 
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Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini 
de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament 
a la data de tancament del tercer trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per cada 
entitat: 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  304 486.813,82 € 

Escola de Música 1 96,56 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 6 1.234,48 € 

Societat Esportiva Móra 
d’Ebre, SL 

0 0,00 € 

 
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, 21 d’octubre de 2016” 

 
SEGON.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 
2016, relatiu al compliment dels terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
                                                            ----------------  
 

5.- Donar compte de l'informe d'execució trimestral pressupost 3T 2016 

 
A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP 2082/2014 de 7 de novembre , per la que es modifica 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, que diu el següent: 
 

«Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información  

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

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones 
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las 
previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad 
de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios. 
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2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a 
presupuesto. 

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

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

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

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

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

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

b) Previsión mensual de ingresos. 

c) Saldo de deuda viva. 

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

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

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l15-2010.html#I19
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l3-2004.html
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g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto 
del ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de las 
obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago 
a proveedores. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PRIMER.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, 
de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que va ser remès en data 
28 d’octubre 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 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/534284-rd-635-2014-de-25-de-julio-metodologia-de-calculo-del-periodo-medio-de-pago.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html
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1.2. Caràcter: Preceptiu 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral 
 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que 
preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de 
l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la 
informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. 
 
  
3. FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

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

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

- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost,  

- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents 
de pagar,  

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

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

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

d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute  
- a informació relativa a la plantilla de personal. 

  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
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a) A data 30/09/2016, 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 30/09/2016 és de 
1.433.710,38 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
 
b) A data 30/09/2016, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té 
una plantilla de personal de 16 persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 

Educatiu no universitari (personal que presta servei en contres de 
la docència no universitària) 

16 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2016 és de 
115.960,64 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
c) A data 30/09/2016, 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 30/09/2016 és de 
22.745,19 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
  
d) A data 30/09/2016, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 4 persones els quals 
es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 4 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2016 és de 
69.799,73 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al 
tercer trimestre de 2016 és del 53,14%. El grau d’execució del pressupost de despeses al 
tercer trimestre de 2016  és del 65,95%. 
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4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre d’ingressos, en termes acumulats, al tercer trimestre de 2016 és del 60,36%. El grau 
d’execució del pressupost de despeses al tercer trimestre de 2016 és del 59,78%. 
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de 
cobrament en termes totals és de 343,80 € i el pendent de pagament, de 693.027,68 €. Per 
exercici tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 
715.558,75 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període 
ascendeix a 456.981,14 €. 
 
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 24.246,73 € i el pendent de pagament de 0,00€. Per exercicis 
tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 32.575,33€. 
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 
tercer 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 tercer trimestre del 2016 és de -187.272,03 €.  
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals 
ajustat a la fi del tercer trimestre del 2016 és de 57.511,14 €. 
  
 
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 tercer 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 € 17.195,98 € 4,02 € 

Remodelació 
piscines municipals 
descobertes 

0,00 € 244.594,46 € 274.097,17 € 255.754,16 € 

Condicionament 
esplanada sud del 
castell 

8.000,00 € 2.000,00 € 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): S’ha portat a terme aquesta inversió. 
 

- En relació a les obres de remodelació de les piscines municipals descobertes i 
tenint en compte el conveni signat amb l’INCASOL per l’execució de les 
mateixes, cal informar de: 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

24 

 
Primer: Que d’acord amb el conveni signat, l’INCASOL presentarà directament 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals les factures que són 
objecte de subvenció per part del PUOSC, i per tant, aquestes no es 
reflecteixen a la comptabilitat municipal. 
 
Segon: Que només s’han reconegut a la comptabilitat municipal les obligacions 
corresponents a la part que ha d’abonar l’Ajuntament i per tant difereixen de les 
certificacions d’obra presentades. 
 
Tercer: Que malgrat tot l’anterior, quan es realitzin les operacions de 
tancament per confeccionar la liquidació, es reconeixerà a la comptabilitat 
municipal tota la despesa així com la subvenció del PUOSC. 
 

- Condicionament esplanada sud del castell: s’ha rebut per part del Departament 
de cultura una part de la subvenció, les obres han estat executades però 
encara no s’ha aprovat 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 tercer 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  313 278.724,12 € 

Escola de Música 25 6.713,08 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 26 5.139,57 € 

Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 27 15.183,68 € 

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  256 166.417,10 € 

Escola de Música 7 1.525,81 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 € 

Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 5 1.201,46 € 

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  214 494.571,36 € 

Escola de Música 4 586,90 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 5 690,50 € 

Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 2 122,40 € 
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Per últim, en relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini 
de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament 
a la data de tancament del tercer trimestre natural de l’exercici 2016, són les següents per cada 
entitat: 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  304 486.813,82 € 

Escola de Música 1 96,56 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 6 1.234,48 € 

Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 0 0,00 € 

 
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 setembre de 2016 no hi ha 
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. 
 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el tercer trimestre de 2016, el càlcul de la capacitat de finançament és de -
312.410,85€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment 
de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost no és estable. 
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 5.353.978,75 €, que inclou el deute viu a 
llarg i a curt termini de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Societat Mora d’Ebre Bus SL. 
 
4.5. Societats mercantils 
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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 tercer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 148.550,96 
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.” 

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 
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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 no compleix en termes acumulats al tercer 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 
el tercer 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 tercer trimestre de 2016: 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  214 494.571,36 € 

Escola de Música 4 586,90 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 5 690,50 € 

Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL 2 122,40 € 

 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del tercer 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. 
 
Móra d’Ebre, 21 d’octubre de 2016” 

 
 
SEGON.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al tercer 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. 
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                                                             ----------------  
 

6.- Aprovació de l'expedient 10/2016, de modificació de crèdit 

 
1.- ANTECEDENTS 
 
1.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20160105 de data 30 de novembre de 2016 es va 
incoar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit. 
 
1.2. Com sigui que hi ha aplicacions pressupostàries deficitàries al pressupost de l’exercici actual, en les 
quals la consignació pressupostària és insuficient, per la qual cosa, han de ser objecte de modificació de 
crèdit per tal de cobrir les despeses peremptòries de l’exercici actual i que segons el Decret de l’Alcaldia 
núm. 20160105 de data 30 de novembre de 2016, es manifesten com necessàries i que no es poden 
demorar.  
 
2.2. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de 
modificar i ha justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent. Així 
mateix, ha justificat que el finançament a través de les baixes de crèdits de despeses d’aplicacions 
pressupostàries no compromeses del pressupost vigent no perjudiquen el funcionament normal dels 
serveis. 
 
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 a través de 
baixes de crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses i romanent de tresoreria. 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplement de crèdit: 

PRESSUPOST D'ESPESES 2016 
 
 

Org.  
Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement Total 

4 920 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINES 210.000,00 
44.448,00 254.448,00 

4 920 16000 SEGURETAT SOCIAL (OFICINES I NETEJA ED 138.000,00 
6.490,57 144.490,57 

4 430 14000 ALTRE PERSONAL TURISME 4.000,00 
4.803,79 8.803,79 

4 3321 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

BIBLIOTECA 

38.000,00 

6.791,99 44.791,99 

13 133 21900 MANTENIMENT SENYALS POBLACIO 7.000,00 
3.214,46 10.214,46 

15 171 21000 MANTENIMENT ILLA SAURI 1.000,00 
14.950,00 15.950,00 

21 1621 22799 TREBALLS RECOLLIDA BROSSA 270.000,00 
12.750,00 282.750,00 

6 1532 21000 MANTENIMENT CARRERS 15.000,00 
10.000,00 25.000,00 

6 1532 21300 MANTENIMENT TRACTOR, MAQUINARIA, 

EINES 

3.000,00 

10.000,00 13.000,00 
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6 1532 21400 MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA 8.000,00 
5.000,00 13.000,00 

6 1532 22104 VESTUARI BRIGADA 2.000,00 
3.500,00 5.500,00 

9 171 21000 MANTENIMENT PARCS I JARDINS 

(PRODUCTES 

10.000,00 

6.350,00 16.350,00 

9 171 21500 MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ 7.000,00 
10.978,38 17.978,38 

9 171 22799 MANT. PARCS I JARDINS (TREBALLS) 13.000,00 
20.000,00 33.000,00 

17 342 21200 MANTENIMENT PAVELLÓ, EDIFICIS 

ESPORTIU 

2.000,00 

45.000,00 47.000,00 

18 320 22799 PROFESSORS CURS IMPRESSIÓ 3D 16.576,00 
2.709,54 19.285,54 

20 311 22799 DESRATITZACIÓ-LEGIONEL.LA 10.000,00 
10.695,47 20.695,47 

23 330 21200 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA 10.800,00 
20.000,00 30.800,00 

23 334 22609 FIRA DEL LLIBRE I LITERARUM 21.000,00 
24.137,27 45.137,27 

24 338 22699 FESTA MAJOR 75.000,00 
35.000,00 110.000,00 

25 330 22699 CASAL JOVE I PLA LOCAL DE JOVENTUT 4.000,00 2.300,00 
6.300,00 

25 337 22699 CASAL D'ESTIU 17.000,00 
2.300,00 19.300,00 

16 920 22110 PRODUCTES NETEJA 7.000,00 
12.500,00 19.500,00 

2 920 22200 TELÈFON 21.000,00 
1.900,00 22.900,00 

2 920 22400 ASSEGURANCES 22.000,00 
1.800,00 23.800,00 

2 931 22708 SERV. RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ I VARIS 60.000,00 
62.000,00 122.000,00 

28 920 22602 PUBLICITAT SERVEIS GENERALS 15.000,00 
11.000,00 26.000,00 

5 920 21200 MANTENIMENT BULEVARD 3.000,00 
12.000,00 15.000,00 

5 920 22002 MATERIAL INFORMATIC NO 

INVENTARIABLE 

5.000,00 

5.000,00 10.000,00 

5 920 22100 ENERGIA ELECTRICA BULEVARD 2.000,00 
5.000,00 7.000,00 

5 920 22199 MATERIAL (CARPES) 3.000,00 
6.000,00 9.000,00 

5 920 22201 CORREUS 9.000,00 
3.000,00 12.000,00 

5 920 22500 TAXES REGISTRE DE LA PROPIETAT (ESTATA 1.000,00 
1.700,00 2.700,00 

5 920 22603 PUBLICACIONS EDICTES 5.000,00 
3.500,00 8.500,00 

17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Club Esportiu Olimpi 13.000,00 
2.000,00 15.000,00 

17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Tenis Open Ribera) 500,00 
700,00 1.200,00 

18 323 48900 SUBVENCIÓ LLIBRES POBLACIÓ 15.000,00 
1.200,00 16.200,00 

2 130 46600 QUOTA AMAC 15.000,00 
3.055,57 18.055,57 

10 161 63201 ALUMINOSI COBERTA DIPÒSIT AIGUA 6.500,00 
569,80 7.069,80 

23 337 62900 NOVES PISTES PETANCA 14.465,70 
46.862,45 61.328,15 
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22 330 62300 ASCENSOR LLAR JUBILATS 21.100,00 
5.600,00 26.700,00 

2 011 91302 AMORTITZACIO CAIXA TARRAGONA 

1.327 

65.000,00 

2.700,00 67.700,00 

2 011 91303 AMORTITZACIO C. TARRAGONA 1.229 59.000,00 
4.000,00 63.000,00 

2 011 91305 AMORTITZACIO C. CATALUNYA 285 21.000,00 
4.500,00 25.500,00 

2 011 91306 AMORTITZACIO C. MADRID 500 27.000,00 
2.000,00 29.000,00 

2 011 91307 AMORTITZACIO BSCH 646 28.000,00 
2.700,00 30.700,00 

2 011 91310 AMORTITZACIÓ BANKIA 200.000 53.520,17 
1.900,00 55.420,17 

2 011 91311 AMORTITZACIÓ CRÈDIT SOREA 450 13.000,00 
1.100,00 14.100,00 

2 011 91312 AMORTITZACIO CREDIT OLIMPIC 56.700,00 
1.100,00 57.800,00 

   Total augment pressupost de despeses  
506.807,29 

  

Finançament que es proposa: 
 
1/ Nous ingressos : 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 

Org.  

Econ. Descripció Pressupost 

Nous 

ingressos Total 

24 45080 SUBVENCIÓ FIRA LLIBRE EBRENC 0,00 7.234,00 7.234,00 

12 45080 SUBVENCIO PUOSC MANTENIMENT 0,00 39.792,63 39.792,63 

  

Total nous ingressos 

 

47.026,63 

  
2/ Baixa de partides de despesa: 
 

PRESSUPOST D'ESPESES 2016 
 

Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Total 

4 171 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

JARDINERS 

46.400,00 

4.500,00 41.900,00 

4 221 16008 ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACUETICA  29.000,00 2.742,60 26.257,40 

4 231 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. I 

PROM 

29.000,00 

8.197,00 20.803,00 

22 231 20200 LLOGUER CENTRE OBERT INFANTS 4.200,00 4.200,00 0,00 

22 231 22101 AIGUA CENTRE OBERT INFANTS 1.500,00 1.500,00 0,00 

22 231 22102 GAS CENTRE OBERT INFANTS 1.500,00 1.500,00 0,00 

22 231 22602 PUBLICITAT SERVEIS SOCIALS 1.000,00 1.000,00 0,00 

22 231 22699 DIVERSES ACTUACIONS SERVEIS SOCIALS 5.000,00 5.000,00 0,00 

2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS 130.350,00 50.000,00 80.350,00 

2 934 35200 INTERESSOS INVERSIONS BESTRETES (INTER 3.000,00 2.000,00 1.000,00 

14 440 44900 SUBVENCIÓ MÓRA D'EBRE BUS 53.000,00 9.000,00 44.000,00 
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17 432 47900 CONVENI RACC 15.000,00 15.000,00 0,00 

22 231 48000 BENEFICÈNCIA 2.000,00 1.000,00 1.000,00 

2 920 48900 IMDEMNITZACIÓ REBUTS I ALTRES 19.000,00 3.000,00 16.000,00 

6 150 62400 VEHICLE MPAL. BRIGADA 3.500,00 3.500,00 0,00 

21 1621 62900 COMPRA CONTENIDORS 3.000,00 3.000,00 0,00 

19 342 61900 OBRES PISCINES DESCOBERTES 529.851,33 11.159,69 518.691,64 

23 336 61900 ESTABILITZACIO TALUSSOS CASTELL (FASE  1.000,00 1.000,00 0,00 

23 338 62300 ADQUISICIÓ CARPES 3.000,00 3.000,00 0,00 

28 336 61900 ESPLANADA CASTELL 26.673,00 3.838,24 22.834,76 

7 454 61900 ARRANJAMENT CAMINS 20.833,50 10.144,96 10.688,54 

5 920 62600 EQUIPS INFORMÀTICS 3.000,00 1.730,14 1.269,86 

17 340 74000 TRANSFERÈNCIA SEME (camp de gespa) 4.500,00 144,00 4.356,00 

17 340 74001 TRANSFERÈNCIA SEME (Coberta pavelló)    422,19 422,19 0,00 

17 340 74002 TRANSFERÈNCIA SEME (Tallafocs poli) 1.000,00 1.000,00 0,00 

17 340 74003 TRANSFERÈNCIA SEME (D.E.A.'S) 8.500,00 1.845,00 6.655,00 

15 422 77000 INCENTIUS INDUSTRIALS 12.000,00 12.000,00 0,00 

   Total disminució pressupost de despeses  161.423,82 

  
3/ Romanent de tresoreria:  
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 

Org.  Econ. Descripció Pressupost Augment Total 

1 87000 

ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ 221.919,75 298.356,84 520.276,59 

  

Total augment romanent de tresoreria 

 

298.356,84 

  
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 
 
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 
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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. No obstant això, cal tenir en compte allò que disposa 
l’article 173.6 de la llei RD 2/2004 de 5 de març pel qual s’ aprova el text refós de la llei reguladora d’ 
Hisendes locals en el sentit de que la disponibilitat dels crèdits pressupostaris, queda condicionada a 
l’existència de documents fefaents de l’atorgament de les mateixes 

 
4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. Tot això, en concordança amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així 
com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 
2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 15 de desembre de 2016,  
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2016 mitjançant la modalitat de suplement 
de crèdit d’acord amb el detall següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplement de crèdit: 

PRESSUPOST D'ESPESES 2016 
 
 

Org.  
Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement Total 

4 920 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINES 210.000,00 
44.448,00 254.448,00 

4 920 16000 SEGURETAT SOCIAL (OFICINES I NETEJA ED 138.000,00 
6.490,57 144.490,57 

4 430 14000 ALTRE PERSONAL TURISME 4.000,00 
4.803,79 8.803,79 
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4 3321 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

BIBLIOTECA 

38.000,00 

6.791,99 44.791,99 

13 133 21900 MANTENIMENT SENYALS POBLACIO 7.000,00 
3.214,46 10.214,46 

15 171 21000 MANTENIMENT ILLA SAURI 1.000,00 
14.950,00 15.950,00 

21 1621 22799 TREBALLS RECOLLIDA BROSSA 270.000,00 
12.750,00 282.750,00 

6 1532 21000 MANTENIMENT CARRERS 15.000,00 
10.000,00 25.000,00 

6 1532 21300 MANTENIMENT TRACTOR, MAQUINARIA, 

EINES 

3.000,00 

10.000,00 13.000,00 

6 1532 21400 MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA 8.000,00 
5.000,00 13.000,00 

6 1532 22104 VESTUARI BRIGADA 2.000,00 
3.500,00 5.500,00 

9 171 21000 MANTENIMENT PARCS I JARDINS 

(PRODUCTES 

10.000,00 

6.350,00 16.350,00 

9 171 21500 MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ 7.000,00 
10.978,38 17.978,38 

9 171 22799 MANT. PARCS I JARDINS (TREBALLS) 13.000,00 
20.000,00 33.000,00 

17 342 21200 MANTENIMENT PAVELLÓ, EDIFICIS 

ESPORTIU 

2.000,00 

45.000,00 47.000,00 

18 320 22799 PROFESSORS CURS IMPRESSIÓ 3D 16.576,00 
2.709,54 19.285,54 

20 311 22799 DESRATITZACIÓ-LEGIONEL.LA 10.000,00 
10.695,47 20.695,47 

23 330 21200 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA 10.800,00 
20.000,00 30.800,00 

23 334 22609 FIRA DEL LLIBRE I LITERARUM 21.000,00 
24.137,27 45.137,27 

24 338 22699 FESTA MAJOR 75.000,00 
35.000,00 110.000,00 

25 330 22699 CASAL JOVE I PLA LOCAL DE JOVENTUT 4.000,00 2.300,00 
6.300,00 

25 337 22699 CASAL D'ESTIU 17.000,00 
2.300,00 19.300,00 

16 920 22110 PRODUCTES NETEJA 7.000,00 
12.500,00 19.500,00 

2 920 22200 TELÈFON 21.000,00 
1.900,00 22.900,00 

2 920 22400 ASSEGURANCES 22.000,00 
1.800,00 23.800,00 

2 931 22708 SERV. RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ I VARIS 60.000,00 
62.000,00 122.000,00 

28 920 22602 PUBLICITAT SERVEIS GENERALS 15.000,00 
11.000,00 26.000,00 

5 920 21200 MANTENIMENT BULEVARD 3.000,00 
12.000,00 15.000,00 

5 920 22002 MATERIAL INFORMATIC NO 

INVENTARIABLE 

5.000,00 

5.000,00 10.000,00 

5 920 22100 ENERGIA ELECTRICA BULEVARD 2.000,00 
5.000,00 7.000,00 

5 920 22199 MATERIAL (CARPES) 3.000,00 
6.000,00 9.000,00 

5 920 22201 CORREUS 9.000,00 
3.000,00 12.000,00 

5 920 22500 TAXES REGISTRE DE LA PROPIETAT (ESTATA 1.000,00 
1.700,00 2.700,00 
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5 920 22603 PUBLICACIONS EDICTES 5.000,00 
3.500,00 8.500,00 

17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Club Esportiu Olimpi 13.000,00 
2.000,00 15.000,00 

17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Tenis Open Ribera) 500,00 
700,00 1.200,00 

18 323 48900 SUBVENCIÓ LLIBRES POBLACIÓ 15.000,00 
1.200,00 16.200,00 

2 130 46600 QUOTA AMAC 15.000,00 
3.055,57 18.055,57 

10 161 63201 ALUMINOSI COBERTA DIPÒSIT AIGUA 6.500,00 
569,80 7.069,80 

23 337 62900 NOVES PISTES PETANCA 14.465,70 
46.862,45 61.328,15 

22 330 62300 ASCENSOR LLAR JUBILATS 21.100,00 
5.600,00 26.700,00 

2 011 91302 AMORTITZACIO CAIXA TARRAGONA 

1.327 

65.000,00 

2.700,00 67.700,00 

2 011 91303 AMORTITZACIO C. TARRAGONA 1.229 59.000,00 
4.000,00 63.000,00 

2 011 91305 AMORTITZACIO C. CATALUNYA 285 21.000,00 
4.500,00 25.500,00 

2 011 91306 AMORTITZACIO C. MADRID 500 27.000,00 
2.000,00 29.000,00 

2 011 91307 AMORTITZACIO BSCH 646 28.000,00 
2.700,00 30.700,00 

2 011 91310 AMORTITZACIÓ BANKIA 200.000 53.520,17 
1.900,00 55.420,17 

2 011 91311 AMORTITZACIÓ CRÈDIT SOREA 450 13.000,00 
1.100,00 14.100,00 

2 011 91312 AMORTITZACIO CREDIT OLIMPIC 56.700,00 
1.100,00 57.800,00 

   Total augment pressupost de despeses  
506.807,29 

  

Finançament que es proposa: 
 
1/ Nous ingressos : 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 

Org.  

Econ. Descripció Pressupost 

Nous 

ingressos Total 

24 45080 SUBVENCIÓ FIRA LLIBRE EBRENC 0,00 7.234,00 7.234,00 

12 45080 SUBVENCIO PUOSC MANTENIMENT 0,00 39.792,63 39.792,63 

  

Total nous ingressos 

 

47.026,63 

  
2/ Baixa de partides de despesa: 

 
PRESSUPOST D'ESPESES 2016 

 

Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Total 

4 171 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

JARDINERS 

46.400,00 

4.500,00 41.900,00 

4 221 16008 ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACUETICA  29.000,00 2.742,60 26.257,40 

4 231 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. I 29.000,00 8.197,00 20.803,00 
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PROM 

22 231 20200 LLOGUER CENTRE OBERT INFANTS 4.200,00 4.200,00 0,00 

22 231 22101 AIGUA CENTRE OBERT INFANTS 1.500,00 1.500,00 0,00 

22 231 22102 GAS CENTRE OBERT INFANTS 1.500,00 1.500,00 0,00 

22 231 22602 PUBLICITAT SERVEIS SOCIALS 1.000,00 1.000,00 0,00 

22 231 22699 DIVERSES ACTUACIONS SERVEIS SOCIALS 5.000,00 5.000,00 0,00 

2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS 130.350,00 50.000,00 80.350,00 

2 934 35200 INTERESSOS INVERSIONS BESTRETES (INTER 3.000,00 2.000,00 1.000,00 

14 440 44900 SUBVENCIÓ MÓRA D'EBRE BUS 53.000,00 9.000,00 44.000,00 

17 432 47900 CONVENI RACC 15.000,00 15.000,00 0,00 

22 231 48000 BENEFICÈNCIA 2.000,00 1.000,00 1.000,00 

2 920 48900 IMDEMNITZACIÓ REBUTS I ALTRES 19.000,00 3.000,00 16.000,00 

6 150 62400 VEHICLE MPAL. BRIGADA 3.500,00 3.500,00 0,00 

21 1621 62900 COMPRA CONTENIDORS 3.000,00 3.000,00 0,00 

19 342 61900 OBRES PISCINES DESCOBERTES 529.851,33 11.159,69 518.691,64 

23 336 61900 ESTABILITZACIO TALUSSOS CASTELL (FASE  1.000,00 1.000,00 0,00 

23 338 62300 ADQUISICIÓ CARPES 3.000,00 3.000,00 0,00 

28 336 61900 ESPLANADA CASTELL 26.673,00 3.838,24 22.834,76 

7 454 61900 ARRANJAMENT CAMINS 20.833,50 10.144,96 10.688,54 

5 920 62600 EQUIPS INFORMÀTICS 3.000,00 1.730,14 1.269,86 

17 340 74000 TRANSFERÈNCIA SEME (camp de gespa) 4.500,00 144,00 4.356,00 

17 340 74001 TRANSFERÈNCIA SEME (Coberta pavelló)    422,19 422,19 0,00 

17 340 74002 TRANSFERÈNCIA SEME (Tallafocs poli) 1.000,00 1.000,00 0,00 

17 340 74003 TRANSFERÈNCIA SEME (D.E.A.'S) 8.500,00 1.845,00 6.655,00 

15 422 77000 INCENTIUS INDUSTRIALS 12.000,00 12.000,00 0,00 

   Total disminució pressupost de despeses  161.423,82 

  
3/ Romanent de tresoreria:  
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 
 

Org.  Econ. Descripció Pressupost Augment Total 

1 87000 

ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ 221.919,75 298.356,84 520.276,59 

  

Total augment romanent de tresoreria 

 

298.356,84 

  
 
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 
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reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 

finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   

TERCER.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 

El sr. Sixte Melchor explica que bàsicament a l'hora de liquidar el pressupost del 2016 hi ha una sèrie de 
despeses i ingressos que han variat, és normal que hi hagi modificacions de crèdit; la d’ara  és més llarga 
perquè ja estem a final d'any. 
 
La sra. Dolors Gurrera pregunta sobre l'ascensor de la llar de jubilats, en el que es va fer el crèdit 
extraordinari amb un Ple, que ja eren 21.100, i ja es va parlar de que hi havia unes obres a part; es 
pensava que les obres ja estaven incloses en aquests 21.000 
 
El sr. Alcalde procedeix a explicar-li que quan van fer l’altra modificació de crèdit en la qual van dotar la 
compra de l’ascensor amb l’ascensor tal i com estava previst inicialment i van anar a instal·lar-lo va sorgir 
un problema d’estructura de l’edifici i els va obligar a rotar l’ascensor de la posició inicial que hi havia. La 
qual cosa els va obligar a reformar el lloc on aniria l'ascensor i això va incrementar el preu, i aquesta és la 
modificació que complementen avui amb aquesta altra modificació.  
 
La sra. Dolors Gurrera diu que li semblava recordar que el pressupost ja era més baix de 21.000, i que ja 
es contemplaven los obres. 
 
El sr. Alcalde li respon que no. 

 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per MAJORIA de set vots a favor 

dels representants dels grups municipals de  CIU i PP  cinc abstencions dels representats 

dels grups municipals d’ERC i del  PSC. 
                                                             ----------------  
 

7.- Aprovació de l'expedient 1/2016, de modificació de crèdit, Escola Municipal de 

Música. 

 
1.- ANTECEDENTS 
 
2.1. Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 25/2016 de data 10 de novembre de 2016 es va 
incoar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit  per tal de 
suplementar  les actuacions exposades i justificades al decret 
 
2.2.El Director del Patronat de l’ Escola de Música i Dansa ha proposat les aplicacions pressupostàries i 
els imports que s’han de modificar i ha justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a 
l’exercici següent. Així mateix, ha justificat que el finançament és amb càrrec al romanent de tresoreria 
per a despeses generals. 
  
2.3. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada diferenciant les aplicacions 
pressupostàries de despeses que seran objecte de suplement, amb el seu corresponent finançament. 
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Despeses que cal finançar: 
 
Suplements de crèdit  

    PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

           

Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement Total 

326 13001 Professorat 105.826,57 2.050 107.876,57 

326 21200 Reparacions i manteniment 1.000 3.600 4.600 

326 21300 Manteniment d’ instruments 900 658,24 1.558,24 

326 22000 Materials, subministraments i altres 3.500 650 4.150 

326 22200 Telèfon 1.400 200 1.600 

326 22201 Correos 150 50 200 

326 23110 Desplaçaments i dietes professorat 14.687,72 1.200 15.887,72 

326 62600 Equips informàtics 3.099 2.200 5.299 

    
Total augment pressupost de 

despeses: 
130.563,29 10.608,24 141.171,53 

 
Finançament que es proposa: 
 
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Augment Total 

  87000 INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A DEPSESES 
GENERALS 

0 10.608,24 10.608,24 

           

      
Total disminució pressupost de 

despeses: 
0 10.608,24 10.608,24 

 
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 
 
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. 
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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.  
 
A la vista de l’acord d’aprovació del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de data 12 de 
desembre de 2016, 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 15 de desembre de 2016,  
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 01/2016 mitjançant la modalitat de suplement 
de crèdit  d’acord amb el detall següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
Suplements de crèdit  

    PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

           

Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement Total 

326 13001 Professorat 105.826,57 2.050 107.876,57 

326 21200 Reparacions i manteniment 1.000 3.600 4.600 

326 21300 Manteniment d’ instruments 900 658,24 1.558,24 

326 22000 Materials, subministraments i altres 3.500 650 4.150 
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326 22200 Telèfon 1.400 200 1.600 

326 22201 Correos 150 50 200 

326 23110 Desplaçaments i dietes professorat 14.687,72 1.200 15.887,72 

326 62600 Equips informàtics 3.099 2.200 5.299 

    
Total augment pressupost de 

despeses: 
130.563,29 10.608,24 141.171,53 

 
Finançament que es proposa: 
 
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Augment Total 

  87000 INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A DEPSESES 
GENERALS 

0 10.608,24 10.608,24 

           

      
Total disminució pressupost de 

despeses: 
0 10.608,24 10.608,24 

 
 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per MAJORIA de deu vots a favor 

dels representants dels grups municipals de  CIU, PP i ERC i  dos abstencions dels 

representats del grup municipal del  PSC. 
                                                             ----------------  
 

8.- Aprovació expedient de pressupost i plantilla orgànica exercici 2017, 

ajuntament, Móra d'Ebre BUS i escola municipal de música i dansa 

 
ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2017. 
 
La Secretària-interventora accidental de l’Ajuntament, ha emès els informes prescriptius que figuren a 
l’expedient.  
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladores de les hisendes locals.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
-L’article 165 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 disposa que el pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i 
contindrà per cada un dels pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases 
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d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha d’elaborar sense 
dèficit inicial. 
 
-L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general. 
 
-L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del pressupost. 
 
-L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor del pressupost. 
 
-Pels ajuntaments que tinguin pla d’ajust: 
 
L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, disposa que les entitats locals que 
no comptin en el seu pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost 
corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de l’import de les seves 
despeses no financeres, i així ho hauran de constar en el seu pla d’ajust. 
 
-Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
-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). 
 
-Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària. 
 
-Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat per la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda. 
 
-Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per corporacions locals, 
3a edició. IGAE (12/03/2013). 
 
-Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE.26-06-2013), que 
aprova el SEC 2010. 
 
-Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
 
-Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
-Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 
 
-Com sigui que la composició del Ple i de la Junta General de la Societat Móra d’Ebre Bus, SL és idèntica, 
aquesta sessió es constitueix també com a Junta General d’Accionistes tal com està previst als Estatuts. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 15 de desembre de 2016,  
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
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ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2017, format pel de l’Ajuntament, el 
de l’Escola Municipal de Música i Dansa, i el de la societat mercantil de capital íntegrament municipal, 
Societat Móra d’Ebre Bus, SLU, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i 
l’objectiu del deute públic; el qual resumit per capítols i  per  a  cadascun dels corresponents organismes i 
empreses que l’integren, és el següent: 
 
EXERCICI 
2017       
       

Despeses:       

  Ajuntament Escola 
Móra d'Ebre Bus, 

SL Ajustaments General 

Capítol 1 2.091.718,00 208.801,26 107.100,00   2.407.619,26 

Capítol 2 2.091.239,87 48.931,27 39.339,00   2.179.510,14 

Capítol 3 153.160,92 550,00 1.900,00   155.610,92 

Capítol 4 377.852,00 531,00 0,00 -127.000,00  251.383,00 

Capítol 5 28.285,00 1.308,27 1.071,00   30.664,27 

Capítol 6 898.400,73 1.518,79 100,00   900.019,52 

Capítol 7 4.500,00 0,00 0,00  4.500,00 

Capítol 8 0,00 0,00 0,00   0,00 

Capítol 9 464.600,00 5,00 12.600,00   477.205,00 

          

Total 
Pressupost 6.109.756,52 261.645,59 162.110,00 -127.000,00 6.406.512,11 

       

Ingressos:       

  Ajuntament Escola 
Móra d'Ebre Bus, 

SL Ajustaments General 

Capítol 1 2.451.640,19 0,00 0,00   2.451.640,19 

Capítol 2 60.000,00 0,00 0,00   60.000,00 

Capítol 3 993.150,00 161.228,98 125.010,00   1.279.388,98 

Capítol 4 1.783.513,63 100.406,61 53.000,00 -127.000,00  1.809.920,24 

Capítol 5 128.440,00 0,00 0,00   128.440,00 

Capítol 6 0,00 0,00 0,00   0,00 

Capítol 7 693.012,70 5,00 0,00  693.017,70 

Capítol 8 0,00 0,00 0,00   0,00 

Capítol 9 0,00 5,00 0,00   5,00 

        

Total 
Pressupost 6.109.756,52 261.645,59 178.010,00 -127.000,00 6.422.412,11 

 



 
 

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 

42 

SEGON.- Com sigui que el Ple es constitueix també com a Junta General, s’aproven els estats de 
previsió d’ingressos i despeses de la Societat Móra d’Ebre Bus SLU. 
 
TERCER.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera 
consolidada per import de 5.972.567,15€  d’acord amb el que es detalla a l’informe de la intervenció sobre 
el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deutes públic i regla de la despesa.   
 
A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOT   
Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del nou pressupost   
  

 

  
Despesa no 

financera 

Capítol 1  2.407.619,26 

Capítol 2   2.179.510,14 

Capítol 3  155.610,92 

Capítol 4 251.383,00 

Capítol 5 30.664,27 

Capítol 6  900.019,52 

Capítol 7 4.500,00 

Despesa no financera 5.929.307,11 

    

  
  Regla despesa liquidació 2016 5.707.629,82 

Regla despesa pressupost 2017 5.097.570,79 

marge compliment regla de la despesa 610.059,03 

marge compliment estabilitat 43.260,04 

  import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi 
finançament 43.260,04 

  SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 5.972.567,15 

 
 
QUART.- Aprovar les bases d'execució del pressupost general.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la plantilla general de personal formada per la de l’Ajuntament, la de l’Escola Municipal 
de Música i Dansa, i de la societat mercantil de capital íntegrament municipal, Societat Móra d’Ebre Bus, 
SLU en el sentit que figuren a l’annex, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, així com la relació de 
llocs de treball ajustats a la necessitat actual amb l’amortització de places corresponent i la creació de 
noves. 
 
SISÈ.- Exposar aquest acord al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i 
al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats 
podran presentar-hi reclamacions, així com comunicar-ho a les parts afectades. 
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SETÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de règim local, i l’article 169 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.  
 

El sr. Sixte Melchor diu que vol fer un parell de pinzellades respecte al pressupost que creu que s’han de 
tenir en compte; i es  que en el pressupost de l’Ajuntament s’ha incorporat tot el que és despesa i ingrés 
de la SEME, així com al 2016 es va aprovar un pressupost de la SEME, al 2017 no es pot aprovar perquè 
ens han  obligat a liquidar-la, i llavors les despeses i els ingressos de la SEME estan incorporats al 
pressupost del 2017 de l’Ajuntament. Continua explicant que s’ha consignat un ingrés de IBI  més elevat, 
degut a la revisió cadastral, no des d'aquest Ajuntament ni del equip de govern sinó que s’ha fet des de 
les oficines del cadastre del Ministeri; tanmateix diu  que al capítol 6 hi ha una sèrie de partides dotades i 
no dotades pressupostàriament, però que se sap que gaudiran d’una subvenció  per executar, però que 
ara  el que s’ha fet és partides obertes i com cada any es faran les modificacions de crèdit pertinents si al 
final, creuen que sí, es duen a terme. Dona les gràcies i felicita a l'Equip de Comptabilitat i Intervenció de 
l’Ajuntament que han treballat per fer el pressupost, ja que no és fàcil, i que ja va dir a l'oposició que 
tenien fins el 18 de novembre per presentar el que consideressin oportú ja que el temps era molt just.  
 
La sra. Dolors Gurrera diu  que ja van dir a la reunió que van tenir amb el regidor d’hisenda que la partida 
de personal que s’ha augmentat amb lo del càrrec de confiança,  i que no estan a favor d'aquest càrrec 
perquè creuen que tots els llocs de treball han de ser ofertats públicament i hi ha de poder accedir a 
tothom. En quan a despeses creuen que n’hi ha que es podrien reduir, com protocol, dietes i publicitat, 
que consideren que són elevades, les ajudes universals que creuen que s’han de tenir en compte les 
rendes familiars. Respecte les obres públiques creuen que són prioritàries algunes que van demanar, 
com arreglar els carrers del casc antic, encara que ja se’ls va explicar el perquè no es podien fer. 
Pregunta si que lo que apareix del Barranc de les Moreres serà lo de l’esplanada de davant del Centre 
Obert.El sr. Alcalde explica que el que hi ha és una sol·licitud de subvenció que estan pendents de que és 
resolgui, i en el cas de que es resolgui positivament faran cas del suggeriment que van fer, i resoldran 
aquest tema.  
La sra. Dolors Gurrera diu que hi ha alguna obra que no creuen prioritària, com la coberta de Plaça de 
Toros, no veuen adient el lloc i ho veuen delicat. Hi ha altres obres com la façana fluvial, la segona fase 
dels talussos, el Passeig del Pont... que si que estan d'acord i que creuen que s'han de tirar endavant i 
sempre veuen la necessitat de la seva execució encara que no coincideixen 100% en tot el projecte que 
han vist, ja que penses que hi ha coses que es poden millorar. 
Una altra cosa que volien comentar són els incentius industrials que al Ple anterior ja van dir que els 
alegrava que la partida de 12000 euros... que al final degut a que s’ha fet al últim Ple utilitzar-los per la 
creació de nous llocs de treball, s’ha tornat a pressupostar i al final no s’han pogut utilitzar. Esperen que a 
la propera partida es puguin utilitzar i/o augmentar com han demanat en alguna de les seves propostes. 
Diu que han vist que en alguna partida s'ha ajustat, com a les festes majors, que sempre es deia que no 
eren realistes i ara han vist que han augmentat una mica i en aquest sentit els hi va bé. Referent als 
ingressos.... És una mica la línea de que pensen dels pressupost, el que es pot incorporar i no. Diu que 
s’abstindran. 
 
El sr. Sixte Melchor intervé i diu que no entraran a matisar sobre els criteris i prioritats, i que aquí no es 
ficaran d'acord. Respecte al pressupost i el càrrec de confiança, ja estava pressupostat al 2016 i encara 
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es segueix pressupostant (encara que ha augmentat una mica). Diu que si hi ha de ser o no és una 
qüestió de gestió  política i que no estan fent cap il·legalitat.  
Respecte a les partides de protocol i publicitat, no li dirà que són inferiors a les d'abans està clar que són 
superiors però li explica que l'Ajuntament té la situació econòmica que té i que no es podrien realitzar sis 
milions d’euros en obres en quatre anys amb el pressupost de Móra d’Ebre, és impossible,però el que si 
està clar es que  del 2012 al 2015 s’han fet sis milions d’euros en obres i això s’ha aconseguit anant a 
buscar els diners, i fent una gestió i seguiment exhaustiu per part de l’alcaldia, i per tant no es res 
d’estrany l’import de les dietes de desplaçament i altres; el tema es que pel futur hi ha previst aconseguir 
900 mil euros FEDER, Diputació, Llei de Barris i esta clar que només s’aconsegueixen anant pels 
Departaments . En resum l'equip de govern no creuen que les dietes son excessives amb el resultats 
obtinguts. 
Respecte als 12000€ per subvencionar a empreses que crein nous llocs de treball diu que fora bo tenir 
que  suplementar la partida, i que no escatimaran ni un euro per això, que mentre sigui per la creació de 
llocs treball allí els tindran, igual que passa amb la subvenció dels llibres. 
Respecte al casc antic matisa que s’està intentant fer moltes obres, tantes com la llei de barris los hi 
permet, saben que s'han d’arreglar molts carrers. Tenint en compte que la part d’asfaltar no entra a la Llei 
de Barris i tenint en compte que aquí no hi ha només aquesta subvenció de la plaça de bous i de la 
façana fluvial sinó que hi ha altres que intervenen, i per això en aquest cas no hi entra. 
 
La sra. Dolors Gurrera diu que quan parlen de dietes no només són les del alcalde i que saben que sí són 
necessàries de gastar però que en general és molt. 
 
El sr. Alcalde pren la paraula i li diu que quan parlava de la priorització de les obres, explica  que en són 
conscients de que sí l’Ajuntament tingués disponibilitat econòmica de recursos propis per fer front a allò 
que es volgués dur a terme, segurament  tampoc les  farien les  com la que ella ha ficat d’exemple, l’obra 
de la plaça de toros, encara que creu que és necessari tenir un lloc a cobert per poder-hi fer els 
esdeveniments ja que  el pavelló esportiu, que podria ser un lloc,  està sempre ocupat i a part no està fet 
per això. Lo que li vol dir és que hi ha un cost d’oportunitat, i en aquests moments tenen unes línies de 
finançament i si aquestes subvencions es poden combinar amb altres, els que ells intenten es aconseguir 
un 90% de finançament mes o menys. Ell coincideix que el casc antic necessita una intervenció... però no 
hi ha línies de subvenció que ajudin a fer el finançament per arreglar els carrers i fer una imatge uniforme 
i unificadora del casc antic. I que davant d'aquesta situació que no poden trobar el finançament per fer 
aquestes obres, obtén per utilitzar la llei de barris per aconseguir uns altres finançaments amb altres 
obres. I amb això vol aconseguir de que si venen temps millors i ja tenen aquestes instal·lacions dotades 
puguin invertir en totes les altres necessitats. 

 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per MAJORIA de set vots a favor 

dels representants dels grups municipals de  CIU i PP  cinc abstencions dels representats 

dels grups municipals d’ERC i del  PSC. 
                                                             ----------------  
 

9.- Expedient de subvenció ENRESA exercici 2017 
 

Visto lo que dispone la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los 
municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las 
actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. 
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Dado que Móra d’Ebre tiene la consideración de municipio incluido en la Zona I. 
 
De  acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo y 
atendiendo a lo que dispone la Resolución de la dirección General de Política Energética y Minas. 
 
Considerando que se establece la posibilidad de cofinanciar actividades consistentes en la ejecución de 
proyectos de inversión de iniciativa municipal que contribuyan al desarrollo económico de los municipios,  
la conservación y mejora del medio ambiente.  
 
Mediante acuerdo del Plenario de la Corporación de fecha 22 de junio de 2016 se aprobó la siguiente 
resolución: 
 
“PRIMERO: Aprobar para el año 2017 la propuesta de actividad “Creación y explotación, en cualquiera de 
las formas admitidas en derecho, de una empresa municipal de deportes fluviales”. 
 
SEGUNDO: Comprometerse, en caso de que sea otorgada la ayuda solicitada por el Ministerio del 
Interior, de contratar y ejecutar las actuaciones que correspondan para la ejecución de la misma.  
 
TERCERO: Habilitar al Sr. Alcalde para la firma de toda la documentación que sea necesaria para llevar a 
cabo este acuerdo. 
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y Minas.” 
 
En fecha 27 de octubre de 2016 (NRE 4072/16) el Ministerio de Industria, Energía y Turismo comunica a 
este Ayuntamiento la propuesta de Resolución por la que se determinan los proyectos de desarrollo local 
cofinanciables a acometer en el año 2017, así como el importe a cofinanciar, en virtud de lo establecido 
en la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del 
entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del 
Plan General de Residuos Radioactivos, con el objetivo de disponer de un plazo de diez días hábiles para 
presentar las alegaciones que se estimen oportunas. De entre dichos proyectos está el presentado por el 
Ayuntamiento de Móra d’Ebre denominado “Creación y explotación de una empresa municipal de 
deportes fluviales (constitución de sociedad íntegramente municipal y compra de embarcación)” con una 
asignación para el año 2017 con cargo al citado fondo de 23.443,05 euros, y con una financiación a 
aportar por el municipio de 36.556,95 euros. 
 
Como sea que en dicha propuesta de resolución, en su cuarto apartado, se dispone que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 10.c) de la Orden arriba indicada, los municipios beneficiarios deberán 
comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas, antes del 31 de diciembre de 2016, si 
van a acometer en el año 2017 los proyectos indicados en el anexo I (proyectos cofinanciables). 
 
En virtud de todo lo expuesto se propone que el Plenario de la Corporación acuerde la aceptación de la 
subvención a cofinanciar con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de 
Residuos Radioactivos para ejecutar el Proyecto “Creación y explotación de una empresa municipal de 
deportes fluviales (constitución de sociedad íntegramente municipal y compra de embarcación)” durante 
el ejercicio económico 2017.  
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De acuerdo con las facultades que confieren los artículos 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, y el 52.2.g) del DL 2/2003, de 28 de abril, por el cual se 
aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya, el RD 2568/1986, de 28 
de noviembre,  por el cual se aprueba el reglamento de organización y el  funcionamiento de los entes 
locales, y teniendo en cuenta la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
mediante la que se establecen medidas para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la 
Orden IET/458/2015, de 11 de marzo. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de fecha15 de diciembre de 2016,  
 

Se propone al Pleno de la Corporación el siguiente, 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aceptar la cofinanciación con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan 
General de Residuos Radioactivos del proyecto “Creación y explotación, en cualquiera de las formas 
admitidas en derecho, de una empresa municipal de deportes fluviales”, por el importe de 23.443,05 
euros, correspondiente al año 2017, y con una financiación a aportar por el municipio de 36.556,95 euros. 
 
SEGUNDO: Aprobar la ejecución para el año 2017 del proyecto denominado “Creación y explotación, en 
cualquiera de las formas admitidas en derecho, de una empresa municipal de deportes fluviales” con 
cargo al presupuesto general del Ayuntamiento para el próximo ejercicio económico. 
 
TERCERO: Habilitar al Sr. Alcalde para la firma de toda la documentación que sea necesaria para llevar a 
cabo este acuerdo. 
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y Minas. 
 

El sr. Alcalde afegeix que en relació  a la creació d'aquest servei hi ha concertada una entrevista amb el 
responsable de tutela financera del  Departament  d’Economia i Finances per explicar  el pla de 
finançament i el pla de viabilitat d'aquest servei,  a fi i efecte que des de la Generalitat s’atorgui la 
corresponent autorització ; el que no es vol de cap de les maneres és implementar un servei que no tingui 
les garanties suficient per tirar endavant. 

 

Puesta a votación la propuesta, la misma es aprobada por MAYORÍA de siete votos a 

favor de los representantes de los grupos municipales de  CIU y PP y cinco abstenciones 

de los representantes de los grupos municipales de ERC y  del  PSC. 
                                                             ----------------  
 

10.- Aprovació modificació puntual NNSSP, ordenació centres de culte 

 
Encarregada als Serveis Tècnics municipals la “Modificació puntual de les Normes subsidiàries de Móra 
d’Ebre per a l’ordenació dels centres de culte“ per tal d’ordenar i regular l’ús religiós al centre urbà, atès 
les peticions de diverses confessions religioses.  
  
Com sigui que l’objecte d’aquesta modificació del planejament urbanístic es ordenar la implantació de 
nous centres de culte, pel que es regula l’adequat emplaçament d’aquest centres en les diferents zones 
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fora de l’eix comercial,  unificant criteris per racionalitzar una equilibrada implantació amb les limitacions 
pròpies que deriven dels possibles impactes generats a l’entorn urbà com poden ser les molèsties per 
soroll, per seguretat, accessibilitat,  i altres circumstàncies complementàries,  de tal manera que es 
garanteixi l’aplicació del dret de les esglésies, les confessions i les comunitats religioses a establir centres 
de culte i no representi cap greuge a la resta d’activitats que es desenvolupen en el municipi i als 
habitatges, la qual cosa es justifica suficientment en la memòria justificativa de la Modificació.            
 
Vist l’informe favorable de Secretaria-intervenció que obra a l’expedient i atès el que s’estableix als 
articles 85, 96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer)  i 117 i 118  del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol  pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 15 de desembre de 2016,  
 

Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 

ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment La Modificació puntual de les Normes subsidiàries de Móra d’Ebre per 
l’ordenació dels centres de cultes.  
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona,  en un diari de gran tiratge a Catalunya, al tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la web municipal,   per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant 
el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes. També se’n farà la 
publicitat per mitjans telemàtics.  
 
TERCER.- Concedir audiència pel termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs, i sol·licitar informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, en aquest cas,  a la Direcció General d’afers 
religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- Suspendre l’atorgament de llicències i les comunicacions prèvies per a l’activitat de centres de 
culte en l’àmbit afectat per la modificació del règim urbanístic (claus 1.1 i 2.1), en tant no s’aprovi 
definitivament la present modificació puntual de normes,  i com a màxim pel termini de dos anys, a 
l’empara dels  articles 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
CINQUÈ.-  Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquests acords. 
 
SISÈ.- Fer constar que contra l’acord quart, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació al BOPT. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació al BOPT, sense 
perjudici d’utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.  
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Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 
El sr. Alcalde explica quel’àmbit que afecta és el mes central de la població, l'eix més comercial, el motiu 
del perquè és proposa aquesta modificació de normes està basat amb temes de seguritat i de ordre 
public, es a dir es tracta de respectar la llibertat de l’exercici de cultes però de manera ordenada i que no 
entorpeixi la activitat nomal del veïnatge; en definitiva evitar la problemàtica amb el veïnat  que al carrer 
sta. Madrona es  va produir, i per tot això pensen que es important ordenar l’àmbit en que es poden ubicar 
aquestes activitats. Explica que es van reunir amb la comunitat musulmana i va ser receptiva així es va 
establir una de les primeres mesquites legals de Catalunya, i la primera dins de les Terres de l’Ebre, i 
pensa que va ser un encert ja que la convivència és excel·lent.  
 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per MAJORIA de set vots a favor 

dels representants dels grups municipals de  CIU i PP  cinc abstencions dels representats 

dels grups municipals d’ERC i del  PSC. 
                                                             ----------------  
 

11.- Nomenament membres comissió de delimitació 

 
Atès que l’Ajuntament de Benissanet va comunicar en data 5 de maig de 2016, registre d’entrada número 
1559, l’acord de Ple de data 28 d’abril de 2016, referent a l’inici d’expedient de delimitació del terme 
municipal de Benissanet respecte als municipis limítrofs de Móra d’Ebre i Tivissa, així com els membres 
nomenats com a representants de l’Ajuntament de Benissanet a la Comissió de delimitació. 
 
Com sigui que l’Ajuntament de Tivissa  va comunicar en data 10 de juny de 2016, registre d’entrada 
número 2026, l’acord de Ple de data 31 de maig de 2016, respecte als membres nomenats com a 
representants de l’Ajuntament de Tivissa a la Comissió de delimitació dels termes municipals de 
Benissanet - Móra d’Ebre i Tivissa . 
 
Atès el que preveu el Decret 244/2007, de 6 de novembre, modificat pel Decret 209/2015, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 
de les mancomunitats de Catalunya, en el Capítol V, del Títol I, Delimitació dels termes municipals. 
 
Ates l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2016, 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 15 de desembre de 2016,  
 

Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD: 
 
PRIMER: Incoar l’expedient de delimitació dels termes municipals de Benissanet, Móra d’Ebre i Tivissa i 
nomenar als efectes de la article 28.2 del Decret 244/2007, com a membres de la Comissió de delimitació 
dels termes municipals, als següents senyors: 
 
Joan Piñol Mora, alcalde president, o regidor en qui delegui 
Raúl R. Olivan Gallardo, regidor de Medi Ambient. 
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Francesc M. Launes Andilla, regidor d’Agricultura. 
Hermenegild Sabaté Rocamora, tècnic municipal. 
El secretari o secretaria de la Corporació. 
 
SEGON: Notificar aquest acord als Ajuntaments de Benissanet i Tivissa, al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge i als particulars afectats. 
 
TERCER: Facultar al Sr. Alcalde President per a signar tota la documentació escaient. 
 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNANIMITAT de dotze vots 

dels tretze membres que integren el nombre legal 
                                                             ----------------  
 

12.- Mocions 
 
12.-1.-  Per part del  Grup Municipal del PSC-CP, es presenta per al seu debat en el ple la següent moció: 
 
“MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL•LIAR ELS EFECTES I ERADICAR LA 
POBRESA ENERGÈTICA 
 
La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi econòmica que 
bona part de la societat està patint. Malauradament, aquesta tràgica situació que massa llars suporten i 
que tants col·lectius han denunciat, s'ha vist agreujada pels esdeveniments ocorreguts el passat dilluns, 
14 de novembre, a la ciutat de Reus, on una dona de 81 anys va morir en un incendi provocat per una 
espelma. Gas Natural li havia tallat el subministrament de la llum per l'impagament dels rebuts de dos 
mesos. Aquest fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions intolerables que es poden evitar, 
simplement amb el compliment de les lleis que garanteixen els subministraments bàsics a les persones 
que es troben en situació de vulnerabilitat. 
 
Segons informa l'observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 6 de cada 10 dels incendis 
amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya tenen a veure amb la pobresa energètica. 
 
És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles famílies que no 
poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar de la pobresa. Però sens dubte, 
tota la càrrega no la poden assumir les administracions locals i els Serveis Socials Municipals. Aquesta no 
pot ser l'única solució a aquestes situacions tan dramàtiques que estan patint moltes llars. Cal el 
compromís real i ferm per part de la resta d'administracions, com són l'estatal i l'autonòmica i de les 
companyies subministradores, especialment les elèctriques, que vulneren la llei escudant-se en 
subterfugis administratius. 
  
A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència habitacional i la 
pobresa energètica, en vigor des de l'agost de l'any passat. Però no s'ha desplegat el reglament 
corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant al seu el compliment per part de les companyies 
subministradores. S'han de prendre les mesures necessàries urgentment per aturar la situació de pobresa 
energètica que agreuja encara més la situació de les famílies més vulnerables. És del tot irresponsable i 
temerari, per part de la Generalitat, deixar passar un hivern més, sense resoldre aquesta problemàtica 
administrativa. 
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Per tot l'exposat, el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Móra d’Ebre demanem al Ple aprovar la 
següent moció en la qual  insta al Govern de la Generalitat a: 
 
1. Aprovar immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, un cop el 
Tribunal Constitucional  resolgui la suspensió dels articles  d’aquesta llei. 
 
2. Recolzar les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per combatre la pobresa 
energètica i l'exclusió residencial els Ajuntaments, sense perjudici de les accions que contra la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va emprendre i que van tenir com a conseqüència la 
suspensió de la vigència d'alguns dels articles fonamentals per combatre l'emergència i l'exclusió 
residencial,  per part del Tribunal Constitucional.  
 
3. Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses subministradores amb la 
finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els subministraments bàsics a totes les llars en situació 
de risc d'exclusió residencial. Fer públic a la pàgina web de la Generalitat, els acords i convenis signats 
així com, les aportacions de les empreses subministradores. 
 
4. Ampliar els llocs de presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de 
subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines de Benestar 
Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència Catalana del Consum a Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona. 
 
5. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i flexible de les 
acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial. 
 
6. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions locals per crear 
oficines d'eficiència energètica que assessorin la ciutadania per estalviar en el consum d'energia, i alhora 
auditin i assessorin sobre la implementació de mesures d'estalvi energètic a les llars en situació de 
pobresa energètica. 
 
7. Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del Parlament Europeu, 
del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita contra la pobresa davant de l'augment de 
les despeses de les famílies. 
 
8. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació 
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, a les entitats socials del municipi que 
treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat, i a les empreses subministradores”. 

 
La sra. Dolors Gurrera explica que es una moció per demanar mesures concretes per evitar les situacions 
de risc de famílies en pobresa energètica. Creuen que es urgent desplegar els reglaments dels articles de 
la llei 24/2015 que no estan recorreguts pel tribunal constitucional, i també exigeixen la signatura de 
convenis amb les empreses de subministrament i facilitar als ciutadans la tramitació de les condicions de 
risc d’exclusió residencial que ara només es poden gestionar a punts concrets, i també donar suport a les 
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administracions locals per crear una oficina d’eficiència energètica per combatre la pobresa energètica i 
l’exclusió residencial.  
 
El sr. Alcalde li diu que atès que des del seu grup de govern els van suggerir una petita esmena que han 
adoptat a la moció presentada, el seu vot serà favorable. 
 

Posada la proposta a votació, la mateixa és APROVADA per unanimitat dels dotze 

membres presents dels tretze que integrenb el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  

  
12.2.-  Per part del  Grup Municipal de CIU , es presenta per al seu debat en el ple la següent moció: 

 
“ EN RELACIÓ AMB EL DESDOBLAMENT DE LA CARRETERADES D’ALCOLEA FINS A TARRAGONA 
(N-211 I N-420). 

 

L’existència d’unes infraestructures viàries de primer nivell és una condició indispensable 
per al desenvolupament econòmic i social d’un territori. 

Unes bones comunicacions faciliten el trànsit de persones i de mercaderies i són un 
atractiu fonamental tant per a la instal·lació d’empreses que veuen millorada la seva 
competitivitat generant ,major riquesa i ocupació com pel trànsit de matèries primeres i 
manufacturades necessàries per a garantir l’abastament, la producció i posterior 
comercialització. Es tracta d’un motor d’oportunitats en activitat industrial, serveis i logística, 
aconseguint un dels objectius de la Diputació de Tarragona coincident amb els expressats per la 
Diputació de Terol: assentar població mitjançant el desenvolupament local. 

Aquestes infraestructures es fan més necessàries, si cap, quan estem parlant d’una 
orografia complexa que limita qualsevol alternativa viària com pot ser la xarxa de carreteres 
secundàries i quan l’escassa demanda local fa pràcticament inviable qualsevol projecte 
empresarial que no contempli la comercialització externa, deficiències moltes vegades 
insalvables per a qualsevol voluntat d’inversió a les comarques d’interior. 

Els pobles de l’interior tarragoní, com els de Terol, sempre han estat al capdavant de les 
reivindicacions de les infraestructures viàries, donat que sense aquestes, les demés actuacions 
que es porten a terme per a la generació d’ocupació i per a la fixació de la població al territori 
neixen amb menor possibilitat d’èxit i, en ocasions, resulten infructuoses. Mostra d’això és la 
continuada davallada de la població que pateixen aquestes comarques malgrat els esforços 
ermerçats per contrarestar-la. 

A les reivindicacions per portar a terme millores en la xarxa viària s’ha de destacar una 
de clau per a la complerta vertebració d’aquest espai interior: el desdoblament de la N-211 
d’Alcolea del Pinar Monreal del Campo i la seva continuació posterior per la N-420 fins a 
Tarragona passant per les ciutats d’Alcanyís, Gandesa, Móra d’Ebre i Reus. 

En aquest ambiciós projecte es planteja la creació d’un eix transversal que canalitzaria el 
transport de l’interior de la península amb destí a la Mediterrània, la qual cosa suposa una 
magnífica oportunitat de desenvolupament no només per a comarques en regressió- tant 
aragoneses com catalanes- sinó de la resta de l’Estat. 
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Les comarques de Terol i Tarragona, situades en el centre de l’eix de comunicacions 
entre el Llevant i el Nord així com amb l’interior peninsular tindrien una oportunitat de 
desenvolupament del teixit industrial sense precedents al comunicar el reivindicat desdoblament 
de la N-211 i N-420 –com fa l’autovia mudèjar A-23 de Saragossa a Sagunt per Terol- aquests 
territoris amb l’arc del Mediterrani, incloent la connexió amb Tarragona que compta amb un dels 
ports de major activitat de la costa llevantina que preveu un increment substancial de la mateixa 
a curt termini per les obres de remodelació del Canal de Suez. 

Aquesta infraestructura viària no només generaria oportunitats en els sectors logístic i 
industrial, també suposaria un impuls definitiu per al sector agroalimentari de tanta importància 
per a l’economia del territori, tant per l’estalvi de costos de producció per millorar l’accés a les 
matèries primeres com per l’increment de les possibilitats de comercialització. Es potenciaria, en 
general, la capacitat d’exportar i les facilitats per importar les recursos necessaris per a garantir 
l’activitat productiva i el consum. 

A més, apostar per la millora de les comunicacions que comportaria el desdoblament és 
apostar per una de les fortaleses del territori tant aragonès com català dintre del sector de 
serveis: el turisme. Les possibilitats d’aquest territori augmentarien exponencialment en matèria 
de turisme si disminuíssim el temps d’arribada des de les grans vies de mobilitat de persones 
d’origen nacional i internacional; seria el complement perfecte  per a la gran inversió i esforç 
realitzat a les nostres comarques des del sector i des de les institucions públiques. 

És la nostra obligació vetllar pels interessos dels ciutadans de les comarques del Camp 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre en coincidència amb els interessos manifestats per la 
Diputació de Terol raó per la qual cal reclamar al Govern de l’Estat el  compromís de dur a terme 
aquesta actuació en matèria d’infraestructures de comunicació. 

Aquestes reivindicacions que afecten a diverses províncies, lluny de plantejar-se com 
una qüestió de rivalitat o de conflicte d’interessos, ha de realitzar-se sumant recolzaments donat 
que es complementen entre sí. Únicament amb una execució total de la infraestructura es 
generarà la sinèrgia necessària i serà plenament efectiva per assolir el seu propòsit. Hem 
d’establir vincles i generar llaços de col·laboració amb les províncies per les quals transcorre per 
tal que, amb l’esforç conjunt, aconseguim satisfer els interessos de tots. 

Per tot això, la Diputació de Tarragona 
PROPOSA 

1. - Sol·licitar al Ministre de Foment del Govern d’Espanya que doti els pressupostos 

generals de l’any 2017 amb la partida necessària per a l’inici de la redacció del projecte 

de desdoblament de la carretera des d’Alcolea del Pinar fins a Tarragona per Alcanyís, 

Gandesa i Móra d’Ebre (N-211 i N-420). 

2. - Instar al Ministeri de Foment l’acord d’un full de ruta amb les actuacions previstes per 

anualitats i la seva valoració econòmica necessària fins a concloure l’obra en el termini 

més breu possible. 

3. - Transmetre aquest acord a la Diputació de Terol per tal d’assabentar-la de l’adhesió de 

l’Ajuntament de Móra d’Ebre a la reivindicació aprovada en sessió plenària del 28 de 

juliol de 2016 “en relació amb el desdoblament de la Nacional 211 des d’Alcolea del 

Pinar a Tarragona” per sa l’execució total de la infraestructura. 

4. - Trametre aquest acord a la Diputació de Tarragona. 
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5. - Trametre el present Acord de Govern de l’Estat i al Ministre de Foment. 

6. – Trametre el present Acord al Govern de Catalunya i al Departament de Territori i 

Sostenibilitat”. 

El sr. Alcalde explica que el que pretén la moció és posar de manifest la situació de l'autovia 68 que a 
l’alçada de Morella el Ministeri va decidir que anés  cap a Vinaròs per connectar amb la costa, no s’està 
en contra que l’autovia arribi fins a Vinaros per si que es  creu que és just demanar al ministeri que es fes 
una bifurcació cap a Gandesa i Móra d'Ebre per lo qual el nostre municipi tindria una autovia amb accés al 
mar.  
 
Explica que s'ha ficat en contacte amb la Diputació de Terol i ja han pres els acords oportuns, i esperen 
que d'alguna manera el fet que siguin del PP tingui més ressò al Ministeri, ja que són afins.  
 

Posada la proposta a votació, la mateixa és APROVADA per unanimitat dels dotze 

membres presents dels tretze que integrenb el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  

 
12.3.- Per part dels grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Esquerra Republicana de Catalunya, es presenta la declaració institucional que tot seguit es transcriu: 
 
“MOCIÓ PER INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LA CREACIÓ IMMEDIATA DE 
L’AUTORITAT DE LA MOBILITAT DELES TERRES DE L’EBRE – PRIORAT 
 
Atès que la Llei 9/2003 de la Mobilitat, del 13 de juny del 2003, estableix, entre d’altres, la creació de dos 
tipus d’instruments: els de planificació (Pla Director) i els de gestió (Autoritat Territorial de Mobilitat, ATM). 
Així mateix, promou els valors de seguretat, sostenibilitat i integració social en el nou model de mobilitat. 
 
Atès que el Decret 344/2006, del 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada, concreta les obligacions de finançament de les persones promotores de les  actuacions 
generadores de la nova mobilitat, i que el Decret 466/2004, del 28 de desembre, relatiu a determinats 
instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de Mobilitat, que determina el procediment per a 
l’elaboració i tramitació de les directrius nacionals de mobilitat, els plans directors de mobilitat i els plans 
específics, acaben de definir com han de ser aquests instruments. 
 
Atès que actualment tant el Camp de Tarragona, com les àrees de Lleida i Girona disposen d’Autoritat 
Territorial de Mobilitat (ATM) i que Barcelona disposa d'una Autoritat de Transport Metropolità pròpia 
donada la realitat diferenciada de la ciutat. 
 
Atès que la Llei 21/2015 de finançament del Sistema de Transport Públic de Catalunya, del 29 de juliol, 
estableix, entre d'altres, al seu article 15, el Sistema Tarifari Integrat, un títol general de transport destinat 
a fer efectiu l’accés a un transport públic assequible i fidelitzar-ne la utilització" i al seu article 16 la 
integració tarifària, zonificació i intermodalitat. 
 
Atès que el 23 d'abril de 2015, es va firmar l’acord de col·laboració entre els consorcis del Transport 
Públic de l’àrea de Lleida, l’àrea de Girona i del Camp de Tarragona per la licitació del contracte dels 
Serveis d'explotació i manteniment correctiu i evolutiu del Sistema de Gestió de la Integració Tarifària 
(SGIT). 
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Atès que les administracions que integren una ATM creen un consorci interadministratiu per la 
coordinació del sistema de transport públic de viatgers. I que aquest organisme, l’ATM, està integrat per la 
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments del territori que ho sol·liciten i la composició del consorci es pot 
ampliar a través d’adhesions de nous membres, aprovades pel Consell d'Administració, com ara consells 
comarcals. 
 
Atès que l’estructura organitzativa d'una ATM inclou els òrgans de Govern (president, consell 
d’administració, etc.), òrgans de gestió i òrgans de consulta i participació, on hi poden estar representats 
els col·lectius ciutadans i plataformes socials implicades. 
 
Atès que per al període 2016 - 2018 s'ha anunciat la implantació de la T-Mobilitat, una nova targeta de 
transport unipersonal que substituirà gradualment tota la gama actual de títols de transport. I que es tracta 
d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió. 
 
Atès que a les Terres de l’Ebre, l’àrea de Lleida i les comarques centrals no serà possible una correcta 
implantació si abans no s’aproven els respectius plans directors i es posen en funcionament les ATM. 
 
Atès que s'ha demostrat sobradament que les ATM, els plans directors i el SGIT són una eina vàlida per a 
la gestió i coordinació del transport públic, que reverteix directament en el benefici de l’usuari. 
 
Atès que el grup socialista al Parlament de Catalunya està duent a terme accions en relació amb aquest 
tema. 
 
És per aquest motiu que dels grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de 
Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya elevem al Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la creació de manera immediata de l’ATM de 
les Terres de l'Ebre i, si s’escau, del Priorat, o de qualsevol altre organisme o ens que tingui les mateixes 
atribucions i competències en aquest àmbit territorial tenint en compte el model de desplegament de la T-
Mobilitat, per tal de que les decisions preses en matèria de mobilitat siguin vinculants i consensuades 
amb el territori, en les mateixes condicions que tenen o tindran en el futur la resta de territoris del país que 
han desplegat l’ATM. 
 
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya dur a terme la elaboració del nou Pla Director de 
Mobilitat a les Terres de l’Ebre que permeti el treball coordinat i adequat per detectar les necessitats de 
mobilitat d’usuaris, entitats i plataformes i articular polítiques de consens amb els agents del territori. 
 
TERCER. Instar al Govern de la Generalitat la implementació del Pla Director de Mobilitat (un cop 
desenvolupat i aprovat) i integrar-lo en el sistema tarifari integrat únic de Catalunya. 
 
QUART. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Presidentadel Parlament 
de Catalunya, als grup politics del Parlament de Catalunya, i l’Associació Trens Dignes de les Terres de 
l'Ebre - Priorat. 
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El sr. Alcalde explica que al seu moment el PSC de Móra d’Ebre van presentar una moció sobre els 
temes ferroviaris i de mobilitat en les Terres de l’Ebre. I ERC també va presentar una moció al seu 
moment presentat uns temes semblants. Van proposar a la Comissió Informativa de ajuntar-se tots 
plegats i intentar fer una declaració institucional que anés a la línea de reclamar la creació de l’autoritat de 
mobilitat de les terres de l’Ebre.  Finalment s'ha consensuat un text entre tots i procedeix a llegir una part.  
 
El sr. Alcalde pregunta al sr. Francesc Launes si el PP s'afegiria a la declaració institucional. 
 
El sr. Francesc Launes respon que la recolza però que no s’afegira.  

 

Posada la proposta a votació, la mateixa és APROVADA per unanimitat dels dotze 

membres presents dels tretze que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 

13.- Renúncia al càrrec de regidora de l'ajuntament de Móra d'Ebre, de la Sra. 

Montserrat Torres Prades 

 
En aquest Ajuntament ha tingut entrada l'escrit de la Sra. Montserrat Tores Prades, regidora de 
l'Ajuntament, de data desembre de 2016, núm. RE 4693/2016.  En el mateix es formalitza la renúncia 
voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des que va prendre possessió del càrrec de 
Regidora, després de les eleccions del 24 de maig del 2015   figurant a les llistes de Convergència i Unió 
(CiU). La renúncia al càrrec no serà efectiva fins a la seva remissió al Ple de l'Ajuntament, és a dir, fins a 
la data d'avui.  
 
Tenint en compte els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 182 de la Llei Orgànica 5 / 
1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 
 
Es per tot això que, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament que presenta la sra. 
Montserrat Torres Prades. 
  
SEGON. Remetre aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de procedir a la substitució, 
indicant  que la persona que correspon cobrir la vacant, a judici de la Corporació, és la sra. Noèlia Guirao 
Morillo, d’acord amb les llistes de candidats per la coalició Convergència i Unió (CiU), publicades al BOP 
de Tarragona núm. 93 de data 22 d’abril de 2015.  
 
El sr. Alcalde procedeix a llegir l’escrit de la regidora Montse Torres.  
 
La sra. Montse Torres pren la paraula, agraeix que escoltin la seva carta i explica els motius d’aquest 
escrit i la seva situació personal i familiar.   
 
La sra. Mónica Amorós des del grup d'ERC li agraeix la seva dedicació. 
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La sra. Dolors Gurrera s’afegeix a aquest agraiment per la tasca realitzada per la regidora i la seva 
dedicació. 
 
El sr. Francesc Launes li agraeix tots aquests anys. 
 
El sr. Alcalde diu que ja li ha dit a la sra Torres el que pensa com a company  i que li agraeix enormement 
el seu treball. 
 
La sra. Secretària explica el procediment de substitució de regidor que es seguirà a continuació.  
                                                             ----------------  
 

14.- Informació alcaldia 

 
- Explica el nou despreniment de la partida del Subarrech, encara que de menor grau, la inspecció que 
han fet els tècnics i bombers la intervenció que s'ha de fer és mínima, i es preveu que demà al matí a 
primera hora entraran les màquines a desallotjar i netejar el camí. Pensa que en 1 o 2 dies es podrà 
restablir en normalitat el camí. Diu que en paral·lel han sol·licitat a la Direcció General del Cadastre la 
titularitat de la propietat que ha cedit, i a partir d’aquí s’engegaran les actuacions oportunes per intentar 
d’alguna manera resoldre la problemàtica. 
 
- S'ha acordat la adjudicació i contractació del mercat i les obres del Passeig del Pont. Sol s'ha presentat 
una empresa i que és de caràcter local, i com que compleix tots els paràmetres, s'ha aprovat la 
adjudicació del mercat i les obres del Passeig del Pont. Per tant, si es compleixen tots els papers  ben 
aviat  començaran les obres de renovació del Passeig del Pont i en paral·lel encarregar-se de la gestió 
definitiva del mercat.  

 
                                                             ----------------  

 

15.- Precs i preguntes 

 
La sra. Dolors pregunta sobre que ha passat amb Parc de Nadal i l’Esplai Treu Banya, perquè ja no el 
porta l'esplai i ho fa l’Ajuntament.  
 
La sra. Maria Rodríguez explica que s'ha tractat d'un tema de pressupost i de temes legals de 
contractació. En un principi l’esplai estaven d'acord però a l'hora de presentar els pressupostos, el de 
l’Ajuntament era de 18.000 euros i el que elles proposaven de 25.000 euros. Llavors, després d’intentar 
buscar solucions i alternatives conjuntament no es van arribar a ficar d'acord i l’esplai va acabar 
renunciant. I és per això que es va decidir portar-ho des de l’Ajuntament.El sr. Alcalde explica que encara 
així l’esplai Treu Banya participarà al Parc de Nadal com una entitat més, amb el seu estant i les seves 
activitats.La sra. Maria Rodríguez explica que va ser un tema unica i exclussivament pressupostari i que 
fins i tot ha hagut col.laboració amb aquesta entitat en la realització del Parc de Nadal..   

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

 
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.  
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Mora d'Ebre, 19 de Desembre de 2016          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 
 
 
 
 

 


