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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      2 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   27 de Febrer de 2017 
Horari:   20:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
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 
Sr. Raul Olivan Gallardo, Regidor 
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. Joan Piñol Mora, Alcalde 
 
 
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 4T 2016 
4.- Donar compte de l'informe sobre morositat 4T 2016 
5.- Donar compte de l'informe d'execució trimestral pressupost 4T 2016 
6.- Expedeint lloc de treball de tresoreria i nomenament tresorer 
7.- Expedient de dedicació, retribucions i indemnitzacions membres Corporació 
8.- Establiment del preu públic del mercat no sedentari 
9.- Aprovació de l'exp. 02/2017, de modificació de crèdit 
10.- Aprovació de l'acta Comissió delimitació TM Benissanet/Móra d'Ebre 
11.- Ratificació nomenament de representants al CIS 
12.- Aprovació de l'expedient per l'enregistrament de les sessions plenàries 
13.- Incoació de l'expedient de modificació contracte SOREA 
14.- Aprovació de la modificació del Pla integral del casc antic 
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15.- Aprovació de la modificació pùntual de les NNSSP en l'àmbit del parc urbà l'Aubadera 
16.- Mocions 
17.- Informació alcaldia 
18.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 
El sr. Sixte Melchor excusa a l’alcalde que per motius de salut no pot assistir i per tant 
ell presidirà la taula.  
 
Explica que se’ls hi ha enviat un document del punt 15, que es tracta d’una modificació 
de normes subsidiàries, tot i aquest punt ja hi era a la comissió informativa faltava 
aquest document annex, que és un informe de riscos.  

 

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. 10/2016 i 1/2017, corresponent a les 
sessions celebrades els passats dies 15 de desembre de 2016 i 19 de gener de 2017,  
 

El sr. Sixte Melchor explica que és l’aprovació de dos actes, la del desembre i la del 
gener.  
 
La sra. Mònica Amorós diu que hi ha un nom incorrecte, apareix el nom de la Noelia en 
comptes de la Montse.  
 
La sra. secretaria corregeix el punt 

 
Les actes són APROVADES PER UNANIMITAT dels membres assistents a les sessions.  
                                                             ----------------  
 

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:  
 

20170015 14/02/17 Incoació exp. 02/2017, de modificació de crèdit  

20170014 10/02/17 Aprovació exp. 01/2017, de modificació de crèdit   

20170013 09/02/17 Incoació exp. 01/17, de modificació de crèdit  

20170012 09/02/17 Bestretreta treballador públic  

20170011 09/02/17 Bestreta treballador públic  
20170010 31/01/17 Incoació expedient establi ment preu públic mercat 

20170009 31/01/17 Ordenant la confecció del contracte de concessió mercat. 

  20170008 25/01/17 Delegació assistència alcalde a la Comissió delimitació del Terme 

 20170007 20/01/17 Delegació competències regidories 

  20170006 20/01/17 Nomenament membres JGL i tinents d'alcalde 

  20170005 18/01/17 Incoació expedient acceptació cessió gratuïta terreny c. Barranc s/n 

 20170004 18/01/17 Bestreta treballador públic 
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20170003 16/01/17 Convocatòra PLEX 

  20170002 02/01/17 Nomenament Tresorer 

  20170001 02/01/17 Nomenament personal eventual 

  20160118 30/12/16 Aprovació ADO's 

  20160117 23/12/16 Decret ruina imminent parcial c/ Sant Valenti, 6 

  20160116 21/12/16 Nomenament substitut comissió sostenibilitat Terres de l'Ebre. 

  20160115 21/12/16 Contractació temporal i puntual personal suport bedel. 

  20160114 20/12/16 Contractació obres neteja i sanejament camí Subarrec 

  20160113 14/12/16 Convocatòria PL 

  20160112 12/12/16 Convocatòria CI 

  20160111 12/12/16 Delegació matrimoni civil regidor Sixte Melchor 

  20160110 12/12/16 Convocatòria Mesa contractació obertura sobre B, servei públic mercat 

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

3.- Donar compte de l'informe sobre el  Pla d'ajust 4T 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 
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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 emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció anual relatiu al compliment del Pla d’Ajust, el qual va 
ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 30 de gener de 2017, que tot seguit 
es transcriu literalment: 
   

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

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

I. NORMATIVA APLICABLE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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II . ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre va aprovar el Pla 
d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula l’article 7 del RD Llei 4/2012. 
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de coordinació 
autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament 
de Móra d’Ebre. 
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que; 
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament que preveu aquest 
Reial decret llei , han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un 
informe de l' interventor sobre l’execució dels plans d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 
4/2012 , de 24 de febrer. 
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar l’informe anterior amb periodicitat 
trimestral. 
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local . 
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a requeriment del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels òrgans competents d’aquest, que informaran 
del resultat de la valoració al Ministeri d’Economia i Competitivitat . 
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les operacions 
d’endeutament concertades , les entitats locals que les hagin concertat podran ser sotmeses a actuacions 
de control per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat . La Intervenció General 
concretarà els controls a realitzar i el seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la valoració 
dels informes de seguiment . 
 
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot demanar la col·laboració 
d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han d’ajustar a les normes i instruccions 
que determini aquella. El finançament necessària per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. " 
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha realitzat el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2082/2014 , de 7 de novembre, que en el 
seu article 10, recull que; 
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat Ministeri abans del dia quinze de cada 
mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització 
de cada trimestre en el cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents: 
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del crèdit 
disponible i el crèdit disposat. 
Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. Igualment , s’inclourà 
informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
Operacions amb derivats. 
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Qualsevol altre passiu contingent. 
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust. 
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ...... 
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans del 
dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada 
trimestre, si es tracta de Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
contingut mínim següent: 
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de Corporacions Locals incloses en 
l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals també 
s’inclourà informació referida a la previsió de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral 
acumulada. 
 
b) Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de les mesures 
addicionals adoptades. 
 
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per a aquest 
any i explicació, si escau, de les desviacions.” 
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , ha alliberat amb data 4 de gener de 2016, la 
plataforma de captura de dades relativa al "Informe de seguiment del pla d'ajust i altra informació 
addicional (Art. 10 Ordre HAP/2105/2012 , d'1 d’octubre modificat per l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de 
novembre)" , plataforma que estarà disponible fins al 31 de gener de 2017. 
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet el següent; 
 
III . INFORME 
 
1 Que de conformitat amb el que regula l’article 10 del Reial decret-llei 7/2012, l’interventor municipal ha 
d’emetre un informe de manera anual sobre l’execució del pla d’ajust. D’aquest informe se’n donarà 
compte al ple, i del contingut del mateix es traslladarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 
mitjançant la plataforma telemàtica que habilita el mateix Ministeri. 
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han regulat en l’Ordre 
HAP/2082/2014 de 7 de novembre . Per al cas de l'Ajuntament de Móra d’Ebre, en no ser una corporació 
local dels articles 111 i 135 del TRLRHL, la informació s’ha de remetre de manera anual abans del dia 31 
de gener de cada any. 
  
2 L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 10 de l'Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre els punts següents: 
 

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

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

- Operacions amb derivats. 
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- Qualsevol altre passiu contingent. 

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

Cal matisar, que la comptabilitat de l’exercici 2016 no està tancada donada la insuficient dotació de 
personal assignada als serveis de comptabilitat-intervenció i l’elevat nombre d’obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La liquidació del pressupost del mateix exercici no està 
aprovada, d’acord amb l’article 191 del TRLRHL la confecció de la liquidació per part de les entitats locals 
s’haurà de dur a terme abans del primer de març, de manera que la informació que s’inclou en el present 
informe i la que es va a remetre al Ministeri a través de la plataforma telemàtica, és la disponible a data 
d’avui a la intervenció municipal, aquesta no ha de tenir alteracions substancials sobre la qual sorgeixi de 
la liquidació, donat l’avançat estat de la comptabilitat, però sí que pot variar en alguns aspectes 
pressupostaris. 
 
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAP, posseeix el següent índex de 
continguts : 
 

1 . - Informació d’Ingressos. 
2 . - Informació de despeses. 
3 . - Magnituds pressupostàries i d’endeutament. 
4 . - Avanç de romanent de tresoreria. 
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic. 
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
7 . - Informació sobre el deute comercial. 
8. -Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 

 
1 . - Informació relativa a l’evolució dels ingressos a 31/12/2016 i comparativa amb la previsió continguda 
en el pla d’ajust, així com l’execució de les mesures d’ingressos previstes al pla d’ajust i, en el seu cas, de 
les mesures addicionals adoptades.  
 

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

 

Ingresos  

Dato de 
liquidación 
ejercicio 
2015 

Dato del 
plan de 
ajuste  

1er. 
Trimestre  

2º 
trimestre  

3er. 
Trimestre  

4º 
trimestre  

Proyección 
anual 2016 
estimada 
(**)  

Desviación de la 
estimación anual s/ 
plan de ajuste  

Ingresos 
corrientes:  

4.916,65 5.527,01 0,00 0,00 0,00 5.179,89 5.179,89 -6,28% 

Ingresos 
de capital:  

670,17 469,52 0,00 0,00 0,00 420,78 420,78 -10,38% 

Ingresos 
no 
financieros:  

5.586,82 5.966,53 0,00 0,00 0,00 5.600,67 5.600,67 -6,60% 

Ingresos 
financieros:  

0,00 73,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Ingresos 
Totales:  

5.586,82 6.070,46 0,00 0,00 0,00 5.600,67 5.600,67 -7,74% 

Ingresos 
generados 
derivados 
de las 
medidas 

 0,00 38,25 38,25 38,25 78,04 78,04 0,0% 
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de ajuste 
en relación 
al año 
inicial 

Ingresos 
generados 
derivados 
del propio 
ejercicio de 
la actividad 
económica  

 6.070,46 0,00 0,00 0,00 5.522,63 5.522,63 -9,02% 

 
ingresos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción 
medida de 
ingresos  

Dato 
del 
plan 
de 
ajust
e  

Ajustes 
acumulado
s en 
ejercicios 
anteriores  

1er. 
trimestr
e  

2º 
trimestr
e  

3er. 
trimestr
e  

4º 
trimestr
e  

Proyecció
n anual 
2016  
estimada  

Ajustes 
acumulado
s hasta el 
presente 
ejercicio  

Desviació
n de la 
estimación 
anual / 
plan de 
ajuste  

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

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

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

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

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

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

Medida 4: 
Correcta 
financiación 
de tasas y 
precios 
públicos  

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

Medida 5: 
Otras 
medidas por 
el lado de los 
ingresos 

0,00 38,25 0,00 0,00 0,00 39,79 39,79 38,25 78,04%  

AHORRO 
TOTAL 
GENERADO 
POR LAS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%  
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MEDIDAS 
relativas a 
ingresos 
CORRIENTE
S  

Ahorro total 
generado por 
las medidas 
relativas a 
ingresos  

0,00 38,25 0,00 0,00 0,00 39,79 39,79 78,04 0,00% 

 
2 . - Informació relativa a l'evolució de les despeses a 31/12/2016 i comparativa amb la previsió 
continguda en el pla d’ajust. 
 

(en miles de euros) Ejecución trimestral realizada de operaciones 
reconocidas netas (acumulada) 

 

Gastos Dato de 
liquidación 
ejercicio 
2015 

Dato del 
plan de 
ajuste 

1er. 
trimestre  

2º trimestre  
3er. 
trimestre  

4º trimestre  

Proyección 
anual 2016 
estimada 

Desviación de la 
estimación anual / plan de 
ajuste 

Gastos corrientes:  4.499,49 4.426,58 0,00 0,00 0,00 4.494,23 4.494,23 1,52% 

Gastos de capital:  961,84 599,59 0,00 0,00 0,00 709,03 709,03 18,25% 

Gastos no financieros:  5.461,34 5.026,17 0,00 0,00 0,00 5.203,26 5.203,26 3,52% 

Gastos operaciones 
financieras:  

450,17 534,88 0,00 0,00 0,00 522,79 522,79 -2,26% 

Gastos Totales:  5.911,51 5.561,05 0,00 0,00 0,00 5.726,05 5.726,05 2,97% 

Gastos generados 
derivados de las 
medidas de ajuste 

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

Gastos generados 
derivados del propio 
ejercicio de la actividad 
económica 

 5.561,05 0,00 0,00 0,00 5.757,89 5.757,89 2,96% 

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

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

Periodo medio de pago a 
proveedores (en días):  

 30,00    49,50 49,50 65,00% 

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

     229,60 229,60  

 
Gastos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida de 
gastos  

Dato del 
plan de 
ajuste  

Ajustes 
acumulados en 
ejercicios 
anteriores  

1er. trimestre  2º trimestre  3er. trimestre  4º trimestre  
Proyección 
anual 2016  
estimada  

Ajustes 
acumulados hasta 
el presente 
ejercicio  

Desviación de la 
estimación anual / plan de 
ajuste  

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

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

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

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

Ahorro en capítulo 4 del Pto 
consolidado (medida 8)  

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

Ahorro en capítulo 6 del Pto 
consolidado (medida 11)  

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

Ahorro en otras medidas de 
gasto (medida 16)  

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

De ellas (medida 16) otras 
medidas de gasto corriente  

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

De ellas (medida 16) otras   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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medidas de gasto no 
corriente  

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a gastos 
CORRIENTES  

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

Ahorro total generado por las 
medidas relativas a Gastos  

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

 

• Justificació de les desviacions pel costat dels ingressos 
 

Pel que fa referència al resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost d’ingressos hem de matisar i 
justificar les desviacions produïdes entre les previsions del Pla d’ajust per a l’any 2016 i l’execució real 
(projecció anual 2016 estimada). Amb caràcter general, les desviacions produïdes, en termes percentuals, 
es deriven principalment de l’estat de comptabilització dels ingressos (en termes de drets reconeguts 
nets) ja que en el moment que es van complimentar els formularis encara no es disposava de la 
informació comptable en un estat avançat proper al tancament de l’exercici pressupostari. 
 
En particular, en relació als ingressos corrents en què la desviació produïda és del -6,28 %, ens remetem 
als motius amunt indicats, a més de matisar que en el moment de mecanització dels formularis encara no 
es disposava de la liquidació de la concessió administrativa del servei públic d’abastament d’aigua 
potable i clavegueram, que el concessionari (Sorea SA) ha d’aportar d’acord amb el Ple de Clàusules 
Generals que regeixen la contractació. 
 
Pel que respecta als ingressos de capital, en què es produeix una desviació de l’estimació anual en 
relació al pla d’ajust aprovat, d’un -10,38 %, hem d’afegir que aquest fet és degut a l’evolució en les 
inversions des de que es va fer el pla d’ajust i al finançament d’aquestes. 
  
Finalment, destacar que en relació als ingressos financers (capítols 8 i 9) de l’estimació del pressupost 
liquidat) es produeix una variació respecte a les previsions del pla del 100% ja que durant l’exercici 2016 
no s’ha produït cap operació de crèdit nova. 
  
Altrament, el Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través d’ajustos 
únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava prevista a partir de l’exercici 
econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A 
l’exercici econòmic 2013 no es van produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al 
informe anual de seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013. 
 
A data d’avui, s’han produït els ajustos previstos per al exercici pressupostari 2014 de la subvenció del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses 
corrents del propi exercici econòmic.  
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici econòmic 2012 va 
ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de 
Tarragona d’aquell any, per un import de 74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al 
pagament de les amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir el 
deute viu. 
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va sol·licitar al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de quatre anys, per import de 
152.988,64 euros a la línia de manteniment del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 
euros per al quadrienni 2013-2016.  
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No obstant, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del pla d’execució de la línia de 
subvencions per inversions i la línia de subvencions per despeses de reparació, manteniment i 
conservació, regulats als annexes 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les 
bases reguladores i de execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la execució del Pla per a 
les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC compren el període 2014-2017. 
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 6528 de 24 de 
desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de la planificació del PUOSC 
fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta planificació es preveia que per a la línia de subvencions per 
al manteniment 2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un import quadriennal de 152.988,64 euros, 
corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 euros.  
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en relació amb les 
anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de les subvencions en línia de despeses 
de reparació, manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 
38.247,16 euros que es destinen a despeses corrents.  
 
En aquest sentit, al tercer trimestre de l’exercici 2014 es va aplicar com a mesura 5 (altres mesures pel 
costat dels ingressos) el destí de la subvenció de la línia de manteniment del PUOSC 2014 per a 
despeses de manteniment produïdes durant l’exercici, és a dir, despeses corrents.  
 
Així mateix, al quart trimestre de l’exercici 2015 es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de manteniment del PUOSC 
anualitat 2015, en què s’ha justificat despeses de reparació, manteniment i conservació produïdes durant 
aquest exercici econòmic. 
 
Tanmateix, per a l’exercici 2016 també s’ha previst l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures pel costat 
dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de manteniment del PUOSC anualitat 
2016, per tal de finançar despesa corrent de reparació, manteniment i conservació.  
 

• Justificació de les desviacions en el costat de les despeses  
 
Pel que fa a l’estat d’execució de despeses és important destacar que la projecció anual estimada de 
l’exercici 2016 complimentada als formularis, en termes d’obligacions reconegudes netes, és propera a la 
que resultarà en el moment de confeccionar la liquidació de l’exercici 2016, per tot això, cal afegir els 
comentaris següents: 
 

- En les despeses corrents es produeix una desviació positiva del 1,52 % 
- En les despeses de capital la desviació és positiva del 18,25 %. 
- En les despeses per operacions financeres la desviació respecte les previsions del pla 

d’ajust en un -2,26 %.  
 
Per tot això, pel que respecta al costat de les despeses concloem que l’execució de les obligacions 
reconegudes netes durant l’exercici 2016, malgrat han augmentat per l’increment de l’execució de noves 
inversions no previstes inicialment, a grans trets, segueixen el camí de les previsions. 
 
3.- Seguiment de magnituds pressupostàries, financeres i endeutament (sense considerar reintegraments 
de liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat) 
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(Cantidades en miles de 
euros) 

Dato del plan de ajuste Deuda viva a 31/12/2016 Desviación de la estimación 
anual/plan de ajuste 

Deuda viva: 4.914,22 5.142,11 4,64% 

A corto plazo (operaciones 
de tesorería): 

420,40 312,63 -25,63% 

A largo plazo: 4.493,82 4.829,48 7,47% 

Operación endeudamiento 
FF.PP.: 

450,41 545,02 21,00% 

Resto operaciones 
endeudamiento a largo 
plazo: 

4.043,41 4.284,46 5,96% 

 
 
 
 

Datos del plan de ajuste A 31/12/2016 Desviación de la estimación 
anual / plan de ajuste 

Anualidades operaciones 
endeudamineto a largo 
plazo: 

676,39 612,16 -9,50% 

Cuota total de amortización 
del principal: 

534,87 541,73 1,28% 

Operación endeudamiento 
FF.PP.: 

73,93 83,85 13,41% 

Resto op. Endeudamiento a 
largo plazo: 

460,94 457,88 -0,66% 

Cuota total de intereses: 141,52 70,43 -50,23% 

Operación endeudamiento 
FF.PP.: 

26,40 5,86 -77,80% 

Resto op. Endeudamiento a 
largo plazo: 

115,12 64,57 -43,91% 

  
 Dato del plan de ajuste Ejercicio 2016 Desviación de la estimación 

anual / plan de ajuste 

Ahorro bruto 1.100,43 685,66 -37,69% 

Ahorro neto 565,56 143,93 -74,55% 

Ahorro neto después de 
aplicar remanente de 
tesorería 

 373,53 0,00% 

Saldo de operaciones no 
financieras 

970,36 397,41 -59,04% 

Ajustes SEC (en términos de 
contabilidad nacional) 

0,00 -245,05 0,00% 

Capacidad o necesidad de 
financiación 

970,36 152,36 -84,29% 

 
4 . - Avanç de romanent de tresoreria 
 

(Cantidades en miles de 
euros) 

Dato del plan de ajuste Avance Desviación (%) 

Remanente de tesorería 
gastos generales 

531,95 296,27 -44,30 

Exceso de financiación 
afectada 

 0,00  

Saldos de dudoso cobro 242,00 716,31 195,99 

 
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic 
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Ente avalista  
Saldo a:  

a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Administración General del Estado  0,00 0,00 0,00 0,00 

CCAA  0,00 0,00 0,00 0,00 

EELL  0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de 
crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
 
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 31/12/2016. 
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7 . - Informe trimestral de seguiment de deute comercial 
 

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

Total 
Año: 2016 

Año 
2015 

Año 
2014 

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por antigüedad  

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

Capítulo 2  15,17 0,00 106,72 306,82 24,67 0,00 0,00 453,38 

Capítulo 6  0,00 0,00 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 

Otra deuda comercial  0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,42 

Total  15,17 0,00 106,72 314,41 24,67 0,00 0,00 460,97 

 

El deute comercial a 31/12/2016, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 460,97 milers d’euros. 
 
8 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent 
 
a) Operaciones con derivados: 
 

     (En miles de euros) Saldo a:  

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

Operación 1   0 0 0 0 

Operación 2   0 0 0 0 

Operación 3   0 0 0 0 

Operación 4   0 0 0 0 

Resto de operaciones   0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 

 

b) Cualquier otro pasivo contingente: 
 
 (En miles de euros)  Saldo a: 

Otro pasivo contingente  Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Pasivo 1   0 0 0 0 

Pasivo 2   0 0 0 0 

Pasivo 3   0 0 0 0 

Pasivo 4   0 0 0 0 

Resto de pasivos contingentes  0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

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

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

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

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

El Ple de la Corporació Local en sessió de data 21 de juliol de 2016, va acordar dissoldre la Societat 
Esportiva Móra d’Ebre SLU en aplicació de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local que obliga la dissolució de les entitats integrades en el sector públic local, entre elles 
les societats mercantils que presentin  situació de desequilibri financer, entenent per tal situació de 
desequilibri quan es tracti de societats de capital municipal i que manifesti l’existència de resultats 
negatius d’explotació en dos exercicis comptables consecutius. Per tant, en la data en que s’emet aquest 
informe, la denominació de la societat és Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU en liquidació.  
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de qualsevol altre millor fundat 
en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació, perquè procedeixi a donar 
compte en la primera sessió plenària que es celebri. 
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcats a la plataforma telemàtica de captura de dades 
habilitada a l’efecte abans del 31 de gener de 2017. 
 
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. 
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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, 30 de gener de 2017” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció anual sobre el compliment del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, 
i l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre. 

 
El Sr. Sixte Melchor explica que són informes que es fan cada trimestre sobre el pla 
d’ajust. 

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

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

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

“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los 
citados informes.” 

 
Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu article 9 i ss. en relació al procediment 
per a la tramitació de factures i les actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que 
substitueix l’anterior règim del derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre. 
 
A la vista del dictamen emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció relatiu al compliment dels terminis segons la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la morositat, que tot seguit es transcriu literalment: 
 
Informe trimestral d’Intervenció de data 30 de gener de 2017, del qual se’n va donar compte a la Junta de 
Govern Local de data 6 de febrer de 2017. 



 
 

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 

18 

 
 

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 
 
Adoració Fornós Clúa, tècnica d’administració general del grup A, exercint accidentalment les funcions de 
secretaria i intervenció, per estar vacants les dues places (Resolució DGAL de 26/02/2013), INFORMO: 
 
- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
- Període: quart trimestre 2016 
 
- Caràcter: preceptiu 
 
 
I.- ANTECEDENTS 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 es va acordar la 
creació del Registre d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, quan en el seu 
article tercer afegeix una Disposició Transitòria Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, avui Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que diu: 

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

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

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

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

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 
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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.  
 
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: 
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1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de 
la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint dies de la seva 
publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel que fa a l’article 9, sobre anotació en el 
registre comptable de factures va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014.  
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre comptable de factures, 
regular el procediment per a la seva tramitació a les Administracions públiques i les actuacions de 
seguiment pels òrgans competents.  
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic, publicada al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en desenvolupament de la 
disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de desembre. 
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No obstant això, les 
comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de tres mesos per a adequar els seus 
sistemes als requisits funcionals i tècnics establerts en aquesta ordre. 
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de l’interventor al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al 
formulari 16 “Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 16 de 
desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, es suprimeix el 
model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de 
la Resolució, l’1 de gener de 2015. Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart 
trimestre de 2014. 
 
Aquesta darrera novetat ve motivada per la publicació del període mitjà de pagament a proveïdors a la 
Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per l’Ordre 
HAP/2082/2014 s’han introduït canvis en la informació a subministrar relativa a la morositat en les 
operacions comercials,  fet que ha comportat l’obligació de remetre la informació de cada entitat i del 
conjunt de la Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà tota la informació referent a la morositat en 
les operacions comercials de l’Ajuntament, l’organisme autònom de l’Escola Municipal de Música i Dansa, 
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i de la societat mercantil de capital íntegrament municipal, 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 quart 
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  232 299.244,90 € 

Escola de Música 25 6.236,00 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 190 4.595,79 € 

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  338 628.412,01 € 

Escola de Música 4 1.044,71 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 1 27,49 € 

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  248 277.591,48 € 

Escola de Música 2 156,90 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 € 

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  254 242.225,14 € 

Escola de Música 1 138,63 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 7 2.411,63 € 

 
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 
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fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació. 
 
Móra d’Ebre, 30 de gener de 2017” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al quart 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 4T 2016 
 
A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP 2082/2014 de 7 de novembre , per la que es modifica 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, que diu el següent: 

«Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información  

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

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones 
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de 
ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus 
adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios. 

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

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

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

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

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

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

b) Previsión mensual de ingresos. 

c) Saldo de deuda viva. 

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

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

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 

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

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

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

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

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

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

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l15-2010.html#I19
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l3-2004.html
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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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.»” 

A la vista del dictamen emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al quart 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 
31 de gener de 2017 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
a) A data 31/12/2016, 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 31/12/2016 és de 1.976.639,98 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
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b) A data 31/12/2016, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té una plantilla 
de personal de 17 persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 

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

17 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2016 és de 192.459,52 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.  
 
c) A data 31/12/2016, 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 31/12/2016 és de 28.148,32 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
  
d) A data 31/12/2016, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 4 persones els quals es troben 
dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 4 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2016 és de 93.406,61 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al quart 
trimestre de 2016 és del 83,77%. El grau d’execució del pressupost de despeses al quart trimestre de 
2016  és del 85,98%. 
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre 
d’ingressos, en termes acumulats, al quart trimestre de 2016 és del 85,49%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al quart trimestre de 2016 és del 90,37%. 
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de cobrament en 
termes totals és de 1.064.104,36 € i el pendent de pagament, de 546.329,88 €. Per exercici tancats, la 
recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 1.253.861,25 €. Anàlogament, els 
pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període ascendeix a 655.017,39 €. 
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En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament 
en termes totals és de 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 quart 
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 
quart trimestre del 2016 és de 296.275,47 €.  
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi 
del quart trimestre del 2016 és de 42.556,81 €. 
  
 
4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs els següents 
projectes d’inversió dels quals s’han reconegut els següents drets i obligacions, fins a la data de 
finalització del quart trimestre de 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 

244.594,46 € 0,00 € 518.691,63 € 11.159,70 € 

Condicionament 
esplanada sud del 
castell 

8.000,00 € 2.000,00 € 22.834,76 € 3.838,24 € 

 
Les desviacions que hi ha hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions venen 
justificades pels següents motius: 
 

- 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 s’ha 
realitzat l’obra i s’ha reconegut 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 i s’ha aprovat la 
documentació de la finalització de les obres.  
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4.3. Morositat 
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament durant el 
quart trimestre natural de l’exercici 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  232 299.244,90 € 

Escola de Música 25 6.236,00 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 190 4.595,79 € 

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  338 628.412,01 € 

Escola de Música 4 1.044,71 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 1 27,49 € 

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  248 277.591,48 € 

Escola de Música 2 156,90 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 € 

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  254 242.225,14 € 

Escola de Música 1 138,63 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 7 2.411,63 € 

 
 
Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té atribuïda 
l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així: 

“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
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1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de 
la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat, en data 31 de desembre 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 quart trimestre de 2016, el càlcul de la capacitat de finançament és de 163.204,33€. Si es 
compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de l’aprovació de pressupost, 
es comprova que el pressupost és estable. 
 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el quart trimestre, dóna un import de  
4.764.441,71 €, si  es compara amb la regla de la despesa determinada en l’aprovació del pressupost 
s’estima que la corporació no complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa.                                       
 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 5.287.518,67 €, que inclou el deute viu a llarg i a curt 
termini de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Societat Mora d’Ebre Bus SL. 
 
 
4.5. Societats mercantils 
 
En quant a la morositat, destacar que tant la Societat Esportiva Mora d’Ebre, SL com la societat Mora 
d’Ebre Bus, SL compleixen amb el termini legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor. 
 
Al finalitzar el quart trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 145.399,00 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. 
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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 sostenibilitat de 
l’administració local que obliga la dissolució de les entitats integrades en el sector públic local, entre elles 
les societats mercantils que presentin  situació de desequilibri financer, entenent per tal situació de 
desequilibri quan es tracti de societats de capital municipal i que manifesti l’existència de resultats 
negatius d’explotació en dos exercicis comptables consecutius. Per tant, en la data en que s’emet aquest 
informe, la denominació de la societat és Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU en liquidació.  
 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al quart trimestre amb l’objectiu d’estabilitat. 
  
Es preveu que l’Ajuntament no complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa.  
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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 quart 
trimestre.  
 
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor, atès l’existència 
de les següents obligacions reconegudes pendents de pagament que ha excedit el termini legal de 30 
dies al quart trimestre de 2016: 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament  248 277.591,48 € 

Escola de Música 2 156,90 € 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 € 

 
 
Donat els problemes produïts per la multiplicitat d’informació comptable, d’intervenció i altra a trametre a 
les diferents administracions, resulta que la comptabilitat de l’Ajuntament està sofrint un cert retard, així 
doncs, en la data en que s’emet aquest informe les dades no són totes les referides a final del quart 
trimestre. En tot cas, al ser dades acumulades, a la liquidació ja es disposarà de les dades definitives del 
tancament de l’exercici. 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del quart trimestre de 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, detall de les despeses finançades amb fons de la Unió Europea o d’altres 
administracions públiques, etc, tots els quals s’adjunten al present informe. 
 
Aquest informe s’emet tenint en compte que les funcions reservades d’intervenció i secretaria 
corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui 
són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació. 
 
Móra d’Ebre, 30 de gener de 2017” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2016, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, 
de 7 de novembre per la que es modifica  l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
La sra. Dolors Gurrera diu que va parlar lo del personal de l'escola de música amb la 
sra. Secretària, i ja li va explicar. 



 
 

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 

33 

 
La sra. Secretària explica que hi ha un persona més perquè un company va deixar la 
feina i per tant es va buscar un substitut, i per això hi ha un trimestre que coincideixen 
els dos al informe, però al segon trimestre ja no surt la segona persona.  

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

6.- Expedient lloc de treball de tresoreria i nomenament tresorer 

 
El Ple d’Organització municipal del dia 14 de juliol de 2015, de conformitat amb el que estableix l’article 92 
bis de la Llei de Bases de Règim Local, l’art. 164 del Text Refós de Règim Local, RDL 781/86, de 18 
d’abril, l’article 194 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2004, de 5 de març 
i l’art. 36 del Reglament de Personal dels Ens Locals de Catalunya, va acordar el nomenament  
provisional de Tresorer dels Fons de Corporació al regidor Sr. Sixte Melchor Giménez, amb les funcions 
pròpies del càrrec establertes a l’art. 6.2 del RD 1174/87 de 18 de setembre, i  l’art. 196 de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, 
introdueix l’article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, obliga 
els ens locals amb secretaria classificada de segona a tenir creat i classificat el lloc de tresoreria com a 
lloc reservat a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Segon. Es reiteren els informes emesos amb ocasió de l'aprovació dels pressupostos dels últims anys.  
 
Tercer.- A la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre del 2015 es va donar compte de la Nota 
informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en relació als criteris sobre l’aplicació de la 
modificació de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, efectuada pel Reial 
Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, que en resum estableix el següent procediment: 
 

- L’acreditació de la impossibilitat de cobertura d’un lloc per funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional correspon al President de la Corporació, com a cap superior de 
personal. Que s’haurà de posar en coneixement del Ple de la Corporació Local, mitjançant el 
corresponent informe,  

- Igualment es podrà acudir a un nomenament accidental que li competeix efectuar a la Comunitat 
Autònoma. 

- Cas de no ser possible tot l’exposat es podrà acudir a un nomenament de funcionari interí, 
d’acord amb l’art. 92 bis.7 de la Llei 7/1985 i resta de normativa aplicable sobre aquesta matèria. 

- A banda, pel que respecta al lloc de  secretaria classificada de classe 2a, es recorda que des de 
l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local l’exercici de 
funcions reservades correspon, en exclusiva, a funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional, sense perjudici del que disposa la Disposició Transitòria Setena de la 
citada llei. 

 
Quart.- Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
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matèria de règim local, el funcionari o membre de la Corporació que dugui a terme el lloc de treball de 
tresorer ja no cal que, abans de prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança. 
 
Cinquè.- A la vista dels criteris d’actuació per a l’exercici de les funcions de tresoreria en corporacions 
locals de menys de 20.000 habitants a partir de l’1 de gener de 2017, recentment publicades per la 
Direcció General de la Funció Pública, en ajuntaments amb secretaria classificada en classe 2a, podran 
ser exercides les funcions de tresoreria per personal funcionari de la pròpia Corporació, per tal  
 
Sisè.- Conclusions:  
 

- La figura de tresorer s'ha de professionalitzar i per tant no es pot mantenir la figura d'un càrrec 
polític.  
- La plaça de tresorer s’hauria de crear i hauria d’estar coberta per funcionaris d'habilitació 
nacional.  
- Resulta evident la dificultat econòmica de crear la plaça de tresorer, malgrat que sigui 
ineludible.  
- Es podrà informar per l'Alcaldia, que s'haurà de posar en coneixement del Ple de la Corporació 
Local, fent constar la dificultat de cobertura pressupostària d'un lloc de tresoreria reservat  a 
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.  
- Les funcions de tresoreria podran ser exercides per personal funcionari propi de la Corporació, 
per tal de permetre el funcionament ordinari, mentre no es realitza el procediment de classificació 
i provisió del lloc de treball, poden sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local el 
nomenament accidental d’aquest funcionari. 

 
3. INFORME DE L’ALCALDIA 
 
Informe de l'Alcaldia constatant la impossibilitat de dotar de cobertura pressupostària d'un lloc  de 
Funcionari d’Administració Local amb Habilitació Nacional per ocupar el lloc de tresorer. 
 
L'acumulació de les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria són incompatibles i insuportables per 
l'actual funcionari que exerceix accidentalment les funcions de secretaria-intervenció; en sessió plenària 
de data 28 de desembre de 2016, es va aprovar inicialment l’expedient de pressupost i la plantilla 
orgànica per a l’exercici de 2017, en la qual per imperatiu es va incloure el lloc de tresoreria reservat a 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, aquesta situació tal com s’ha manifestat no es pot 
assumir econòmicament per l’ajuntament de Móra d’Ebre, per tant aquest lloc no s’ha dotat 
pressupostàriament. L’eficàcia de la modificació de la plantilla resta condicionada a l’acte formal de 
classificació per part de la Direcció General d’Administració Local. 
 
Donada l’obligatorietat que aconsella seguir el procediment establert per a cobrir aquest lloc,  
 
A la vista del dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
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Primer.- Deixar sense efecte de l'acord del Ple d'Organització municipal del dia 14 de juliol de 2015, en el 
que es va acordar el nomenament de Tresorer dels Fons de la Corporació al regidor de l'Ajuntament Sr. 
Sixte Melchor Giménez, que continuarà amb les funcions delegades d'hisenda en el control de l'execució 
pressupostària.  
 
Segon.- Aprovar  l’Informe de l'Alcaldia constatant la dificultat de donar cobertura pressupostària d'un lloc 
de funcionari amb habilitació nacional per ocupar el lloc de tresorer” manifestat amb anterioritat, donat 
que a l’ Ajuntament de Móra d’Ebre li és impossible assumir la despesa del lloc de tresorer com a lloc 
reservat per funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional per a exercir la 
tresoreria.  
 
Tercer.- Sol·licitar la Direcció General d’Administració Local la creació i classificació del lloc de tresoreria 
de l’ajuntament de Móra d’Ebre. 
 
Quart.- Ratificar en tots els aspectes els punts quart, cinquè, sisè, setè i vuitè del Decret d’Alcaldia núm. 
20170002 de data 2 de gener de 2017. Que tot seguit ens transcriuen: 
 

“Quart.- Nomenar provisionalment el funcionari de la Corporació, Sr. Diego Navarro Pascual, per 
tal d’exercir les funcions tresoreria, funcionari de l’escala d’administració general Grup C2, 
mentre no es resolgui definitivament la provisió del lloc. 
 
Cinquè.- Nomenar la Sra. Pilar Caballé Falcó, funcionària de l’escala d’administració general 
Grup C2, en actiu de la Corporació de Móra d’Ebre, per tal que substitueixi, en cas d’absència, el 
tresorer de l’ajuntament. 
  
Sisè.-  Assignar un complement per import de 14.000 € anuals  per la realització de les funcions 
de  tresoreria amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4-920-12103 del Pressupost del 2017. 
Aquest complement no comporta l’augment de l’aplicació pressupostària, donat que ja estava 
consignat en la mateixa per a la prestació d’altres tasques i serveis. 
 
Setè.- Aquests nomenaments causaran efectes des de l’1 de gener de 2017 i es mantindran fins 
que no es resolgui definitivament la provisió del lloc. 

 
Vuitè.- Rellevar al Tresorer de l’obligació de prestar fiança, fent constar que tots els membres de 
la Corporació es fan responsables solidaris del resultat de la seva gestió”.   

 
Cinquè.- Sol·licitar la Direcció General d’Administració Local el nomenament accidental, si s’escau, del 
funcionari de la Corporació, Sr. Diego Navarro Pascual, per tal d’exercir les funcions tresoreria mentre no 
es resolgui definitivament la provisió del lloc 
 
Sisè.- Donar publicitat d’aquest decret mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del 
corresponent edicte. 
 
Setè.- Donar trasllat del present decret a les entitats financeres amb relació contractual amb l’Ajuntament. 

 

Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per set vots a favor dels 

representants dels grups municipals de CIU i PP i cinc abstencions dels representants 
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dels grups municipals d’ERC-AM i PSC-CP, dels dotze membres presents dels tretze 

que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 

7.- Expedient de dedicació, retribucions i indemnitzacions membres Corporació 

 
Atès el que s’estableix a l’article 166 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb el que s’estableix a l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 28 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de l’article 13 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals, els 
membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, així 
com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el plenari de la Corporació, en 
concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals 
formen part. 
 
En sessió plenària de data 14 de juliol de 2015 es varen establir el règim de dedicacións, retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació, havent-se modificat en sessió plenària de data 9 de juny 
de 2016, el règim d’indemnitzacions. 
 
Atès que en sessió plenària de data 19 de gener de 2017, va prendre possessió del càrrec de regidora de 
l’ajuntament de Móra d’Ebre, la Sra. Noèlia Guirao Morillo. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 20170007 de data 20 de gener de 2017, es du a terme la delegació 
de competències.  
 
A la vista del dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 

 
PRIMER: Establir que amb efectes del dia 1 de febrer de 2017, els membres de la Corporació que a 
continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, és a dir, amb 
dedicació d’aquests a les tasques pròpies dels seus càrrecs, establint-se així mateix, les retribucions que 
s’especifiquen, les quals es percebran prorratejades  en dotze  pagues: 

 

• Sra. NOÈLIA GUIRAO MORILLO  14.850,00 EUROS 
 
Els membres de la Corporació que tinguin establertes la dedicació exclusiva o parcial, no percebran cap 
mena d’indemnització per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. 
 
SEGON:  Procedir automàticament, sense més tràmit,  a la modificació corresponent de l’annex 2 de les 
bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2017. 
 
TERCER: Donar la publicitat escaient al present acord i comunicar-lo als  regidors afectats i a la 
Intervenció municipal. 
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Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per set vots a favor dels 

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

dels grups municipals d’ERC-AM i PSC-CP, dels dotze membres presents dels tretze 

que integren el seu nombre legal. 

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

8.- Establiment del preu públic del mercat no sedentari 

 
Atès que correspon als ens locals en l’àmbit de llurs competències la potestat tributària i financera, així 
com la imposició i reordenació dels seus tributs propis. 
 
Atès què aquests han de ser establerts i regulats per les corresponents ordenances fiscals i aprovar 
definitivament i publicar els acords precisos d'imposició i ordenació dels tributs, amb la finalitat de poder 
exigir impostos, taxes i preus públics de conformitat amb allò exposat   a  la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que en sessió de la Junta de Govern Local 9 de gener de 2017, es va adjudicar la concessió  del 
contracte per l’execució de la concessió del servei públic de mercat municipal de venda no sedentària de 
Móra d’Ebre. 
 
Atès que l’ajuntament de Móra d’Ebre té en vigor l’ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, on fins la data es venia regulant fiscalment l’ocupació 
del domini  públic amb les parades de venda del mercat setmanal. 
 
En el seu moment es va elaborar un estudi econòmic en aquest respecte. 
 
Atès que s'ha incoat un expedient per tal d'establir els preus públics per l’aprofitament especial del domini 
públic amb parades de venda del mercat municipal de venda no sedentària, amb motiu de la concessió 
d’aquest servei públic, no variant les tarifes establertes a l’ordenança fiscal núm.17. 
 
Vistos els informes que consten a l’expedient, així com l’altra documentació que s’acompanya. 
 
A la vista del dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment del preu públic per l’aprofitament especial del domini públic 
amb parades de venda del mercat municipal de venda no sedentària. 
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Segon: Imposar l’annex  núm. 16, “aprofitament especial del domini públic amb parades de venda del 
mercat municipal de venda no sedentària” a l’ordenança núm. 20, reguladora dels preus públics. 
 
Tercer.- Aquests acords provisionals s’han d’exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils des del 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes 
de l’art. 18 del TRHL, pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes. 
 
Quart.- Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament adoptats els acord provisionals. 

 

Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per set vots a favor dels 

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

dels grups municipals d’ERC-AM i PSC-CP, dels dotze membres presents dels tretze 

que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 

9.- Aprovació de l'exp. 02/2017, de modificació de crèdit 

 
1.- ANTECEDENTS 
 
1.1. En data 4 de gener de 2017, els Srs. J. Herrera Martí, M. Herrera Gallent i D. Gallent Galindo  han 
presentat un escrit (NRE 158/17) pel que sol·liciten el pagament del preu just fixat definitivament pel Jurat 
d’Expropiació de Catalunya, Secció de les Terres de l’Ebre, ratificat per la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Sala de lo Contenciós-Administratiu, Secció 2a, que ascendeix a l’import de 
40.055,40 euros, més els interessos legals meritats, relatiu a la finca afectada per l’execució del projecte 
“diferents actuacions de millora d’urbanització al carrer Consuelo Zaragoza i Barcelona”. 

 
L’expedient, el projecte d’obres i la necessitat d’ocupació i relació de béns afectats es van aprovar 
definitivament el 27 d’octubre de 2011.  

 
En data 22 d’agost de 2012 es tramet l’expedient al Jurat d’Expropiació i  el 7 de febrer de 2013 el Jurat 
d’Expropiació acorda el preu indicat i ho comunica a l’Ajuntament, en data 16 d’octubre de 2013 (NRE 
4413). 

 
En data 31 desembre de 2013 l’Ajuntament va abonar als Srs. J. Herrera Martí, M. Herrera Gallent i D. 
Gallent Galindo la quantitat de 24.455,55 corresponent al preu fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, 
Secció de les Terres de l’Ebre. 

 
En data 14 de gener de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar abonar als Srs. Herrera Martí, M. 
Herrera Gallent i D. Gallent Galindo la quantitat de 1.073 €, en concepte dels interessos meritats per 
l’expedient de preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de les Terres de l’Ebre. 

 
En data 27 de febrer de 2014 el Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de les Terres de l’Ebre, va 
estimar parcialment el Recurs de Reposició interposat pels propietaris i va fixar el preu just de la finca 
expropiada en la quantitat de 40.055,40 euros, amb el premi d’afecció inclòs. 
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En data 13 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va resoldre interposar un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció Terres de l’Ebre, amunt indicada. 

 
Mitjançant Decret del lletrat de l’Administració de Justícia de 17 de juny de 2016 es va declarar ferma la 
sentència núm. 323/2016 de 22 d’abril de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de lo 
Contenciós-Administratiu, Secció 2a, en la qual es desestima el recurs interposat per l’Ajuntament contra 
l’acord impugnat del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de les Terres de l’Ebre, en què es fixa el 
preu just de l’expropiació en la quantitat de 40.055,40 euros. 

 
Per tant, l’import pendent de pagament del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de 
les Terres de l’Ebre ascendeix a la quantitat de 15.599,85 euros.  

 
Pel que respecta als interessos legals meritats, cal tenir en compte el que disposa l’art. 56 de la Llei 
d’Expropiació, per retard en la tramitació  (termini establert 6 mesos) i de la resolució, així com del retard 
de la comunicació als interessats de l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya. 

 
L’interès meritat es comptarà tenint en compte les prescripcions normatives i ascendeix a la quantitat 
provisional de 2.555,17 euros, a expenses del càlcul definitiu en el moment del pagament efectiu per part 
de l’Ajuntament. 

 
En data 23 de gener de 2017 la Junta de Govern Local va acordar acceptar el preu just fixat en 40.055,40 
euros, fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de les Terres de l’Ebre, i ratificat per la sentència 
núm. 323/2016 de 22 d’abril de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de lo 
Contenciós-Administratiu, Secció 2a, en la qual es desestima el recurs interposat per l’Ajuntament contra 
l’acord impugnat del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de les Terres de l’Ebre. 

 
Així com reconèixer l’obligació i disposar el pagament, condicionat a l’oportuna modificació de crèdit del 
pressupost vigent, als Srs. Herrera Martí, M. Herrera Gallent i D. Gallent Galindo, de la quantitat de 
15.599,85 euros, en concepte del preu just de l’expropiació pendent fixat pel Jurat d’Expropiació relatiu a 
l’expropiació de la  finca de la seva propietat afectada per l’execució del projecte “diferents actuacions de 
millora d’urbanització al carrer Consuelo Zaragoza i Barcelona”, així com de la quantitat de 2.555,17 
euros, corresponent als interessos legals meritats per l’expedient de preu just esmentat. 
 
1.2. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20170015 de data 14 de febrer de 2017 es va incoar 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per 
tal d’incorporar al pressupost vigent les actuacions exposades anteriorment.  
 
1.3. 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. 
 
1.4. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada, amb el seu corresponent 
finançament a través de baixes de crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses: 
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Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplement de crèdit: 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2017       

              

              

Org.  Prog
. 

Econ. Descripció Pressupost 
inicial 

Augment Pressupos
t definitiu 

2 93
4 

 352.00 INTERESSOS DE PER MORA 1.500,00 2.555,17 4.055,17 

        

  
 

    
Total augment pressupost de 

despeses: 
  2.555,17  

 
 
2/ Crèdit extraordinaris: 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2017      

             

             

Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 
extraordinari 

16 150  600.01 COMPRA BENS INMOBLES (TERRENYS) 0,00 15.599,85 

       

       Total augment pressupost de despeses:   15.599,85 

 
Finançament que es proposa: 
 
2/ Baixa de partides de despesa: 
 

PRESSUPOST D'ESPESES 2017 
 

Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Total 

2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS 142.660,92 18.155,02 124.505,90 

   Total disminució pressupost de despeses  18.155,02 
  

 
1.5. 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, 
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aprovat mitjançant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
 
2.- FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 
del RD 500/1990. 

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

3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
de despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 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 emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017 mitjançant la modalitat de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent: 
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Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplement de crèdit: 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2017       

              

              

Org.  Prog
. 

Econ. Descripció Pressupost 
inicial 

Augment Pressupos
t definitiu 

2 93
4 

 352.00 INTERESSOS DE PER MORA 1.500,00 2.555,17 4.055,17 

        

  
 

    
Total augment pressupost de 

despeses: 
  2.555,17  

 
 
2/ Crèdit extraordinaris: 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2017      

             

             

Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 
extraordinari 

16 150  600.01 COMPRA BENS INMOBLES (TERRENYS) 0,00 15.599,85 

       

       Total augment pressupost de despeses:   15.599,85 

 
 
Finançament que es proposa: 
 
2/ Baixa de partides de despesa: 
 

PRESSUPOST D'ESPESES 2017 
 

Org.  Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Total 

2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS 142.660,92 18.155,02 124.505,90 

   Total disminució pressupost de despeses  18.155,02 
  

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
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El sr. Sixte explica que és un modificació que ve per una sentència judicial que toca 
pagar a un propietari sobre una terreny que es va expropiar i per això es modifica el 
crèdit per poder fer front al pagament.  

 

Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per set vots a favor dels 

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

dels grups municipals d’ERC-AM i PSC-CP, dels dotze membres presents dels tretze 

que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 

10.- Aprovació de l'acta Comissió delimitació TM Benissanet/Móra d'Ebre 

 
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Benissanet per acord de 28 d’abril de 2016 va acordar l'inici d'un 
expedient de delimitació del terme municipal de Benissanet respecte als municipis limítrofs de Tivissa i 
Móra d’Ebre. 
 
Vist el que preveu el Decret 244/2007, de 6 de novembre, 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. 
 
Vist  el que disposen els articles 22.1 b) de la  llei 7/1985,  reguladora  de  les bases  de  regim  local  i 
l'article  52.3 b) del Decret 2/2003 de 28 d'abril  pel que  s'aprova  el  text refós de la Llei  Municipal  de 
Catalunya, respecte a la competència del ple pel que fa a la delimitació del terme municipal 
 
Atès l’acord del Ple de data 19 de desembre de 2016, que, entre d’altres, va nomenar, per unanimitat, els 
membres de la comissió per a la delimitació dels termes municipals de Móra d’Ebre i Benissanet. 
 
Atès l’escrit de la Direcció General d'Administració Local, núm RE 3993/2016, mitjançant el qual 
assenyalen el dia 25 de gener de 2017, a les 11:00 hores, a la seu de l'ajuntament de Benissanet, per a 
iniciar les operacions de delimitació. 
 
Havent-se convocat a tots els membres de la comissió de delimitació i als propietaris/ies de les finques 
afectades. 
 
En data 25 de gener de 2017, a la seu de l’ajuntament de Benissanet, es reuneixen les persones 
convocades, per tal de realitzar les operacions de delimitació entre els termes municipals de Benissanet i 
Móra d’Ebre,  i on d’aquestes operacions s’aixeca la corresponent acta. 
 
A la vista del dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Aprovar l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals de Benissanet i Móra 
d’Ebre, que es varen realitzar en data 25 de gener de 2017. 
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SEGON: Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Benissanet i a la Direcció General d’Administració 
Local. 
 

La sra. Cinta Agné pregunta si tots els veïns estan d'acord en la delimitació. 
 
El sr. Francesc Launes diu que de tots els veïns que van assistir en principi no va haver 
cap desacord, que es van aclarir alguns assumptes sobre el terreny i en principi ningú a 
manifestat cap desacord. 
 
La sra. Cinta Agné pregunta si cap tirarà de mans d’advocat.  
 
El sr. Francesc Launes respon que en principi no.  

 

Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per nou vots a favor dels 

representants dels grups municipals de CIU, PP i PSC-CP i tres abstencions dels 

representants dels grups municipals d’ERC-AM, dels dotze membres presents dels 

tretze que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 

11.- Ratificació nomenament de representants al CIS 

Atès que el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS), integrat pels Consells 
Comarcals de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, el qual gestiona el programa Leader al territori, va aprovar 
en sessió plenària de data 14 de juliol de 2016 la tercera modificació dels seus Estatuts. 

Atès que l’Ajuntament de Móra d’Ebre forma part del CIS i treballa per col·laborar i ajudar a potenciar la 
implantació del programa Leader al territori com a una eina fonamental en el seu desenvolupament i 
millora de les seves condicions socioeconòmiques. 

Vist que tots els membres del CIS han d’aprovar les modificacions dels estatuts. 

A la vista de l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2017,  
 
A la vista del dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 

 
PRIMER.- Ratificar l’acord d’aprovació de la 3ª modificació dels Estatuts pel plenari del Consorci 
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques en data 14 de juliol de 2016. 
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SEGON.- Designar el Sr. Sixte Melchor Giménez com a representant titular de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques i al Sr. Julio roca Font 
com a suplent 
 
TERCER.- Facultar al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques per poder dur a 
terme les accions necessàries davant les administracions pertinents. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques. 
 

Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per set vots a favor dels 

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

dels grups municipals d’ERC-AM i PSC-CP, dels dotze membres presents dels tretze 

que integren el seu nombre legal. 

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

12.- Aprovació de l'expedient per l'enregistrament de les sessions plenàries 

 
Pel que fa a la difusió del ple, el ROF en el seu article  88. 2) ja preveu que “Per ampliar la difusió auditiva 
o visual del desenvolupament de les sessions podran instal·lar-se sistemes megafònics o circuits tancats 
de televisió”.  
 
El tema de les gravacions dels plens municipals ja és més controvertit ja que hi ha hagut sempre diferents 
interpretacions i la jurisprudència al llarg dels anys ha anat variant. 
 
Les sessions del Ple són públiques, podent acordar-se per majoria absoluta el caràcter de secret del 
debat i votació d’aquells assumptes que puguin afectar al dret fonamental dels ciutadans al qual es 
refereix l’art. 18.1 CE, com és el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
 
Fins fa relativament poc, s’havia entès que permetre o prohibir l’ús de gravadores en les sessions de ple 
de caràcter públic entrava dins de l’àmbit de les potestats de policia de l’alcalde i del mateix ple respecte 
al desenvolupament de les sessions. Res no impedia que mitjançant acord de Ple, s’acordés no autoritzar 
a regidors i al públic assistent la gravació dels plens. Segons el Síndic de Greuges, aquesta limitació a les 
gravacions no podia afectar als mitjans de comunicació.  
 
En la STSJ de València, de 2 de febrer de 2003, va afirmar que la limitació d’accés de les càmeres de 
televisió implica un tipus de censura prèvia per a l’obtenció d’informació, remarcant la importància que per 
al funcionament del sistema democràtic té la llibertat d’informació com a possibilitat de participació dels 
ciutadans en els afers públics, funció en la qual tenen un paper fonamental els mitjans de comunicació 
“independents i no administrativitzats”. 
 
Així doncs, es venia entenent que la gravació i difusió de les sessions plenàries, si no estava regulat pel 
ROM o no hi havia algun acord de ple al respecte, corresponia a l’alcalde decidir sobre la possibilitat de 
gravar les sessions, amb el què això comportava.  
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Es transcriu les conclusions d’un informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (CNS 32/2012) 
que es pronuncia en aquest sentit: 
 

Gravació i posterior difusió per internet del ple d’una corporació local, dutes a terme pel 
públic assistent al mateix 
 
Conclusions 
Correspon a l’alcalde de la corporació, d’acord amb el que estableixi el Reglament orgànic 
municipal, decidir sobre la possibilitat de gravar les sessions del ple de la corporació. En 
qualsevol cas, la captació de les imatges s’ha de limitar a les parts de les sessions que tinguin 
caràcter públic i s’ha de dur a terme d’acord amb el principi de proporcionalitat, de manera que 
permeti informar els ciutadans sobre els assumptes que es debaten al ple sense que això hagi 
de comportar sacrificis injustificats del dret a la protecció de les dades de caràcter personal dels 
assistents o de les persones afectades per la informació que pugui aparèixer en els debats de les 
sessions del ple. 
La captació de les imatges del ple per part de persones assistents al públic forma part de l’àmbit 
competencial de l’Agencia Española de Protección de Datos, que serà, per tant, l’organisme que 
ha de controlar els tractaments que es duguin a terme per aquestes persones i dictaminar sobre 
la seva admissibilitat.  
Barcelona, 29 de juny de 2012  

 
La Sentència recent del Tribunal Suprem (http://www.grabatupleno.com/imagenes/upload/File/2015-05-
24%20sentencia%20supremo%20ayuntamiento%20de%20mogan.pdf) ha canviat el criteri i fixa doctrina 
en el sentit que l’enregistrament d’un Ple municipal no es pot limitar, ja sigui un mitjà de comunicació, un 
regidor/a o un veí del municipi. La sentència entén que tots els ciutadans que assisteixin a un ple poden 
gravar el seu contingut en base als drets fonamentals de llibertat d’expressió i informació.  
 
Ara bé, cal tenir clar també que el posterior tractament i difusió que es pugui fer de la gravació haurà de 
complir les exigències de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i, concretament, els art. 4-12 i 
25 i ss LOPD: que no continguin dades de caràcter personal i que hagin creat prèviament un fitxer de 
dades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Del contrari s’exposen a possibles sancions. 
 
A la vista del dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Aprovar la gravació tant auditiva com  visual del desenvolupament de les sessions plenàries de 
l’ajuntament de Móra d’Ebre, així com si s’escau, de la seva difusió.  
 
SEGON: Donar publicitat el present acord  per un termini de 30 dies, per tal que els interessats puguin 
presentar el que en el seu dret convingui. 

 
La sra. Cinta Agné diu que tenen la intenció que tenen de votar a favor però el seu grup 
demana incloure al primer punt que a la web municipal de l’ajuntament es puguin 
visionar integrament i tothom o pugui veure. 

http://www.grabatupleno.com/imagenes/upload/File/2015-05-24%20sentencia%20supremo%20ayuntamiento%20de%20mogan.pdf
http://www.grabatupleno.com/imagenes/upload/File/2015-05-24%20sentencia%20supremo%20ayuntamiento%20de%20mogan.pdf
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El sr. Sixte Melchor diu que esta totalment d'acord però que a vegades es troben en els 
temes de protecció de dades i que és una llei que no esta del tot clara perquè poden 
sortir noms de persones que les puguin afectar, tot i que sigui públic. Diu que no 
descarta que es pugui fer, però no aprovar-ho ara. I que el que pot dir és que ho 
tindran en compte però no ho inclourà ara perquè no ho ha parlat amb secretaria ni 
serveis tècnics.  
 
La sra. Cinta Agné pregunta si no ho inclouran. 
 
El sr. Sixte Melchor respon que per ara no.  
 
La sra. Cinta Agné pregunta si al final no ho inclouen si ells podran tenir accés al CD de 
gravació. 
 
El sr. Sixte Melchor diu que ell entén que sí, però que una altra cosa es publicar-ho 
directament, que tècnicament es pugui assumir i que legalment es pugui fer. 
 
La sra. Dolors Gurerra diu que votaran a favor perquè els hi sembla bé que puguin ser 
més públics els plens i pugui accedir més gent a les informacions. 

 

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

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

13.- Incoació de l'expedient de modificació contracte SOREA 

 

Avui en dia, arran de la crisi econòmica i de l’entrada en vigor de LARSAL, i legislació referent a 
la llei de pobresa energètica, els ajuntaments ens veiem obligats  a revisar els contractes, 
sobretot pel que fa als serveis, per tal d’analitzar la conveniència dels mateixos  i l’adequació a la 
realitat econòmica existent i per demanar i exigir contenció dels marges de beneficis 
empresarials; així doncs, són absolutament necessaris els escenaris de negociació amb 
aquestes empreses, negociacions que permetin garantir la primacia de l’interès públic. 
 
 Amb aquesta conjuntura, aquest ajuntament ha revisat el contracte que té amb Sorea i s’ha 
detectat, entre d’altres, que la retribució acordada està molt per sobre del que aconsellen , no 
sols les entitats municipalistes sinó el sector econòmic implicat, ja que els beneficis obtinguts 
estan molt per sobre dels marges industrials que avui en dia s’aconsegueixen, fet que pot 
comportar revisar els principis d’equilibri econòmic-financer, d’acord amb l’art. 282 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, cosa que comportarà l’adopció de les mesures adients. 
 
L’Ajuntament en data 1 de juny de 1997 va signar un contracte amb Sorea per a gestionar el 
servei de l’aigua, i en data 2 d’octubre de 2002, es va subscriure un conveni en virtut del qual es 
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regula la participació del concessionari en l’execució de determinades obres de millora i 
ampliació del servei, això com l’ampliació de l’objecte del contracte al servei de clavegueram per 
un període de 25 anys.  
 
En aquell moment es va aprovar el contracte amb una retribució que suposava i ha suposat 
gairebé un marge de benefici anyal per l’empresa de quasi el 25 %,  malgrat  que  el resultat de 
la gestió de l’aigua que anualment  presenta l’empresa dóna, en els darrers anys, un resultat 
negatiu, motivat per la disminució dels consums facturats, ja sigui conseqüència de la crisi que la 
majoria de la població està vivint o fruit de les campanyes de conscienciació de mesures 
energètiques i malbaratament dels recursos hídrics (estalvi d’aigua), i també pel fet de què 
l’Ajuntament en els darrers anys no ha augmentat la tarifa als usuaris malgrat les peticions de 
l’empresa concessionària. 
 
Aquest contracte es va celebrar sent vigent el Text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny (en endavant 
TRLCAP), per aplicació del apartat segon de la disposició transitòria primera 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 disposa que els contractes administratius adjudicats abans de l’entrada en 
vigor aquesta Llei, es se regiran por la normativa anterior, en quant als seus efectes, compliment 
i extinció. 
 
L’empresa ha intentat corregir les pèrdues que es produeixen en la gestió de l’aigua proposant 
un augment de tarifes, cosa que es va descartar totalment pel que s’ha indicat més amunt i 
perquè no és intenció d’aquest ajuntament repercutir en les famílies la retribució actualment 
excessiva i sobredimensionada del concessionari. 
 
 Així doncs, des del 2011 es van encetar negociacions amb aquesta empresa per tal de revisar el 
contracte.  
 
Finalment, s’ha arribat a un acord amb la companyia, que té com a objecte 
rescabalar/indemnitzar a l’ajuntament d’aquest major marge de beneficis obtingut  per l’aplicació 
de les retribucions establertes. És per això, que la companyia ha proposat una sèrie de millores 
econòmiques tant en serveis com en obres, sense cap cost per a l’Ajuntament ni per als usuaris, 
i que no es veuran reflectides en la liquidació anual que presenta la companyia  cada exercici, ja 
que  són millores que realitza de forma gratuïta, per tal d’aconseguir un “equilibri econòmic”  
entre els drets i obligacions d’ambdues parts, pel que fa a la retribució vers al servei 
proporcionat. Concretament, es proposa la creació d’un Fons de solidaritat, adreçat a unitats 
familiars en situació de pobresa energètica, així com una sèrie de millores en inversions i en el 
manteniment de la xarxa i les instal·lacions municipals. 
 
A la vista del dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
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ACORD, 

 
PRIMER : Aprovar la incoació de l’expedient de modificació del contracte d’acord amb els motius 
justificats a la part expositiva. 
 
SEGON : Encarregar la redacció d’una addenda al Contracte, per tal de que sigui aprovada per 
l’òrgan competent, tenint en compte que aquesta proposta no comporta augment de preu, ni de 
temps de la concessió ni cap de mesura econòmica pel que calgui tramitar una modificació 
substancial. 
 
TERCER: Delegar en la Junta de Govern Local totes les actuacions administratives posteriors a aquest 
expedient fins a la seva formalització contractual, en virtut de l’acord de Ple de data  14 de juliol de 
delegació de competències plenàries a la Junta de Govern Local, que haurà de ser ratificada pel Plenari 
de la Corporació.  
 

QUART: Concedir un termini de 5 dies d’audiència a Sorea per tal que formuli les al·legacions, 
i/o suggeriments que resultin convenients. 
 

La sra. Cinta Agné diu que votaran a favor d’iniciar aquesta modificació però que 
esperen que comportin una millora dels serveis d’abastiment d’aigua als domicilis de 
Móra d'Ebre i que sobretot aquest import reverteixi en canviar les canals velles que en 
alguns llocs encara són de uralita i també per millorar la pressió a alguns llocs que no 
arriba prou pressió d’aigua.  
 
El sr. Sixte Melchor diu que estan completament d'acord al que planteja i li diu que 
l’addenda contempla a part de la pobresa energètica, diners destinats a millores dins 
de la població però que no vol dir xifres fins que no es tingui signat. 
 
La sra. Cinta Agné diu que els hi agradaria que fos una bona part perquè hi ha llocs que 
fa falta.  
 
El sr. Sixte Melchor diu que això els hi agradaria a tots però que estan en unes 
negociacions i que per això o fan.  
 
La sra. Dolors Gurrera diu que com això durarà anys i inclourà altres legislatures els hi 
hagués agradat que a les negociacions els hi hagués agradat que s'haguessin tingut en 
compte els altres grups, i que estan d’acord en la destinació dels diners ja que és 
necessari, però s’abstindran per no haver demanat als altres grups la participació amb 
les negociacions i no s’ha arribat a un consens amb el sentit de la importància del tema 
i de la durada d’aquest acord.  
 
El sr. Sixte Melchor diu que li sembla bé ja que té tot el dret de votar el que vulgui, 
però es pregunta que quan ells van governar duran 8 anys si van fer algun tipus de 
negociació. Llavors no les feien i ara quan les fan uns altres s’hi volen apuntar. Diu que 
es la conclusió que treu però que evidentment tenen tot el dret de votar el que vulgui.  
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Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per deu vots a favor dels 

representants dels grups municipals de CIU, PP i ERC-AM i dues abstencions dels 

representants del grup municipal del PSC-CP, dels dotze membres presents dels tretze 

que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 

14.- Aprovació de la modificació del Pla integral del casc antic 

 
Mitjançant acord del Plenari de 12 d’abril de 2007 es va sol·licitar a la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge un ajut per import de 4.204.899,50 € acollint-se a la convocatòria del Fons de Foment del 
programa de barris per tal d’executar el Pla d’Intervenció Integral del Casc Antic de Móra d’Ebre (en 
endavant PIICAME). 
 
Mitjançant la Resolució de 27 de juny de 2007 del conseller del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques es va atorgar una subvenció de 3.618.352,50 €, amb un pressupost aprovat de 7.236.705,00 €. 
 
En data 16 de gener de 2008 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Móra d’Ebre per al desenvolupament del projecte 
d’intervenció integral del nucli antic de Móra d’Ebre, que s’ha d’executar en el quinquenni 2007-2011. 
 
Durant l’any 2009, arran de la nova conjuntura socioeconòmica emergent, per part de l’anterior equip de 
govern es va proposar a la Generalitat una Modificació del PIICAME, que fou aprovada pel Plenari de 
data 8 d’abril de 2009, la qual va suposar un reajustament dels objectius de partida, l’adaptació a les 
noves necessitats i possibilitats del municipi  i la selecció i priorització de les diferents accions a executar 
en funció dels camps d’actuació del mateix Pla. 
 
El Director General d’Arquitectura i Paisatge en data 28 de maig de 2009 emet Resolució en què s’aprova 
la modificació del PIICAME, tenint en compte que les modificacions sol·licitades no comporten cap canvi 
en els camps d’actuació previstos en el projecte inicial, ni en les assignacions del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, ni en l’import total del pressupost previst a la resolució d’atorgament de la 
subvenció en data 27 de juny de 2007. 
 
Durant l’any 2012, del resultat de l’anàlisi exhaustiu de l’estat d’execució del Pla d’Intervenció Integral del 
Casc Antic per a la seva adaptació a la situació econòmica financera que travessava el municipi, per part 
de l’actual equip de govern es va proposar a la Generalitat una segona Modificació del PIICAME, que fou 
aprovada pel Plenari de data 11 d’octubre de 2012, la qual va demostrar l’aposta en ferm de la Corporació 
en donar continuïtat al Projecte per la millora integral del casc antic. 
 
Per part de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana en data 12 de desembre de 2012 s’emet Resolució 
en què s’aprova la modificació del PIICAME, tenint en compte que les modificacions sol·licitades no 
comporten cap canvi en els camps d’actuació previstos en el projecte inicial, ni en les assignacions del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, ni en l’import total del pressupost previst a la resolució 
d’atorgament de la subvenció en data 27 de juny de 2007. 
 
Paral·lelament a la tramitació de les diferents modificacions del Pla d’Intervenció Integral s’han sol·licitat 
les respectives pròrrogues previstes per la Llei de Barris. Així doncs, mitjançant acord del Plenari de la 
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Corporació de data 28 de desembre de 2011 es va ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 
13 de desembre de 2011 en què es va sol·licitar una pròrroga per un període màxim de dos anys al 
Departament de Territori i Sostenibilitat per a l’execució del Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic 
de Móra d’Ebre (amb data límit, per tant, fins al 31 de desembre de 2013), la qual fou aprovada mitjançant 
resolució del president de la Comissió de Gestió del Fons de Barris. En aquest mateix sentit, el Plenari de 
la Corporació en sessió de data 8 d’agost de 2013 va aprovar la sol·licitud d’una nova pròrroga 
excepcional de quatre anys més (2014-2017) per a l’execució del PIICAME, que fou concedida pel 
president de la Comissió de Gestió del Fons de Foment del Programa de Barris mitjançant resolució de 
data 7 d’octubre de 2013. 
 
Durant l’any 2014 i inici del 2015, de l’anàlisi a fons de l’estat d’execució del Pla d’Intervenció Integral del 
Casc Antic per a la seva adaptació a la situació econòmica financera que travessava el municipi, per part 
de l’actual equip de govern es va proposar a la Generalitat una tercera Modificació del PIICAME, que fou 
aprovada pel Plenari de data 26 de febrer de 2015, la qual va demostrar l’aposta en ferm de la Corporació 
en donar continuïtat al Projecte per la millora integral del casc antic. 
 
Per part de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana en data 31 de març de 2015 s’emet Resolució en 
què s’aprova la tercera modificació del PIICAME, tenint en compte que les modificacions sol·licitades no 
comporten cap canvi en els camps d’actuació previstos en el projecte inicial, ni en les assignacions del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, ni en l’import total del pressupost previst a la resolució 
d’atorgament de la subvenció en data 27 de juny de 2007. 
 
De l’estudi de l’estat d’execució del Pla de barris, tenint en compte el darrer període de justificació 
corresponent al segon període de l’anualitat 2016, es desprèn l’import total executat i justificat fins a la 
data ascendeix a 2.753.846,90 euros respecte a la inversió total prevista de 7.236.705,00 euros, la qual 
cosa representa un ritme d’execució respecte el quantum total del 38,05%. 
 
Aleshores, vist tot l’exposat anteriorment, des de l’actual equip de govern es planteja la darrera 
modificació del Pla, el qual finalitza la seva durada en el present exercici 2017.  
 
Aquesta nova proposta pretén incorporar una sèrie de noves actuacions no previstes inicialment i que 
suposen la reformulació del Pla vigent, però sempre mantenint el seu esperit original i la voluntat de 
dinamitzar social, turística i econòmicament el nostre municipi, i es desisteix de l’execució del projecte 
integral del complex d’equipaments del Barranc de les Moreres pels motius amunt justificats, i s’opta per 
dur a terme un conjunt d’actuacions que reverteixin en la recuperació de la façana fluvial del municipi i en 
la regeneració urbanística, econòmica i turística de Móra d’Ebre. 
 
Per tot això, i tenint en compte la situació econòmica-financera que  travessa aquest Ajuntament, és 
voluntat d’aquesta Corporació l’aposta en ferm en donar continuïtat al Projecte per la millora integral del 
casc antic mitjançant l’execució d’actuacions realitzables i viables a curt termini (tenint present l’horitzó 
temporal de desembre de 2017, data en què finalitza l’execució del PIICAME) i que disposin del màxim 
finançament possible per a poder-se cometre.  
 
A la vista del dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General de data 22 de febrer de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
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ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Pla d’Intervenció Integral del Casc Antic de Móra d’Ebre, d’acord 
amb la documentació tècnica justificativa que consta a l’expedient de referència. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord, juntament amb la documentació tècnica de la  modificació de 
l’esmentat Pla, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a la seva 
posterior aprovació per l’òrgan competent. 

 
La sra. Cinta Agné diu que estan d'acord que millorin els talussos perquè sovint estan 
provocant despreniments a la zona, però votaran en contra i volen que consti en acta 
que estan a favor d’una cosa i no de l’altra,  pensen que la millora de la Plaça de Toros 
té un nivell de risc important d’inundació, d’evacuació, de esllavissaments... i una gran 
responsabilitat que haurà d’assumir l’Ajuntament, i pensen que en aquest diners de la 
Llei de Barris s’haurien de prioritzar actuacions d’arranjament sobretot al casc antic. 
 
La sra. Dolors Gurrera diu que volen aclarir que també els hi sembla bé la continuació 
del Passeig del Ebre i que la part dels talussos també la veuen important i necessària 
però les obres de la Plaça de Toros no les veuen bé perquè els hi preocupa la situació 
del talussos i que estigui el Hospital a prop pel ús que se li vol destinar.   
 
El sr. Sixte Melchor diu que no tornaran a parlar del mateix i que són qüestions de 
visions però vol que quedi clar que el equip de govern no vol ficar en risc ni perilla a la 
gent, ni a l’Hospital, ni als veïns ni a l’Ajuntament,... ja que si ho veiessin que hi hagués 
algun perill, per petit que fos, no es faria, i que tot això va avalat en informes i els 
riscos son mínims, els riscos que pot haver en qualsevol local. 
 
La sra. Dolors Gurrera diu que el informe de riscos ho posava. 
 
El sr. Sixte Melchor respon que són riscos que sinó no farien res i que tot té un risc 
però creuen que el aprofitament que se li pot treure a aquest lloc és superior als riscos 
que es poden assumir. 
 
La sra. Dolors Gurrera diu que de moment votaran en contra per aquest motiu i que si 
més endavant com es proposa al informe que han passat d’autoprotecció que hi 
hauran millores a la part dels talussos de la Plaça de Toros, després ja podran... 

 

Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per set vots a favor dels 

representants dels grups municipals de CIU i PP i cinc en contra dels representants dels 

grups municipals d’ERC-AM i PSC-CP, dels dotze membres presents dels tretze que 

integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 

15.- Aprovació de la modificació pùntual de les NNSSP en l'àmbit del parc urbà 

l'Aubadera 
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Encarregada als Serveis Tècnics municipals la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Móra 
d’Ebre per l’admissió d’equipaments en el Parc Urbà de l’Aubadera”, per tal de dotar la zona de noves 
infraestructures en el marc de l’ impuls al sector turístic local. 
 
Com sigui que l’objecte d’aquesta modificació de normes subsidiàries és el de permetre  un seguit d’ 
actuacions de millora a la zona de l’Aubadera, dins de les línies d’ inversió que està duent a terme 
l’Ajuntament en l’ àmbit del foment al turisme, lligat al riu i a la façana fluvial com a elements centrals i 
acompanyat amb la promoció dels seus monuments més emblemàtics, la qual cosa es justifica 
suficientment en la memòria justificativa de la Modificació i en la memòria que s’annexa a l’expedient.  

Com sigui que per a la tramitació d’aquesta modificació i per a la tramitació del projecte d’edificació que 
es preveu es necessari sol·licitar informe al Departament d’Interior  en els àmbits de les emergències i la 
protecció civil,  la prevenció, extinció d'incendis i salvament  i els espectacles públics i les activitats 
recreatives ,    per tal de fer l’avaluació de riscos s’acompanya proposta d’informe tècnic de descripció i 
control dels riscos de protecció civil, i si procedeix la seva viabilitat en l’autoprotecció, redactat per Joan 
Rebull,  NRE 618 de 21/02/2017.  

Donat que entre aquestes millores es troben l’aprofitament de les edificacions existents a la zona, com 
són: la plaça de  braus que es vol reconvertir en espai multifuncional i possible auditori;  l’ edifici de la 
Tomaquera, al que en el futur se li vol donar un ús relacionat amb el turisme juvenil i esportiu, i 
l’embarcador, on també es vol construir un nou port fluvial.  
 
Tenint en compte que els terrenys on s’ubiquen la Plaça de braus i la Tomaquera es troben dins la 
qualificació de zona verda (clau P), l’objecte de la modificació és el de qualificar aquests terrenys 
(superfície total: 1.654,51 m2) com a Sistema d’ Equipaments, i traslladar la zona verda que es perd per 
aquesta modificació cap a la zona del Poliesportiu i cap a un espai situat darrere del Carrer Sant Antoni. 
D’aquesta manera, s’aconsegueix una nova zona verda superior a la que es perd (1.673,38 m2). Així 
mateix, en aquesta proposta es modifica l’article 59 de la normativa urbanística sobre usos admesos en el 
Sistema d’Equipaments per encabir-hi albergs i similars, i s’amplia l’article 60 per establir paràmetres 
urbanístics al sòl de nova qualificació E. 
 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció que obra a l’expedient, i atès el que s’estableix als 
articles 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya  i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Es proposa a la Comissió informativa general l’adopció del següent dictamen per a posterior acord plenari: 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per 
l’admissió d’equipaments en el Parc Urbà de l’Aubadera i documentació annexa. 
 
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 
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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: 
 
-Departament de Cultura 
-Departament de Medi Ambient 
-Departament d’Interior: - Protecció Civil 
                                       - Prevenció Extinció d’incendis i Salvaments 
                                       - Subdirecció Gral. d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives        
 -Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
 -Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
 -Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 
QUART.-  Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquests acords. 

 
La sra. Cinta Agné repeteix que tenint en compte tots els riscos que s’han comentat al 
punt anterior ERC creu que no és una prioritat la cobertura de la Plaça de Toros, i es 
per això que no veuen necessària la modificació de les normes per aquest lloc en 
concret. Per tant, votaran en contra. 
 
La sra. Dolors Gurrera diu que es repetir lo anterior en aquest cas i que la seva posició 
és la mateix, 
 
El sr. Sixte Melchor respon que la seva explicació també és la mateixa.  

 

Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per set vots a favor dels 

representants dels grups municipals de CIU i PP i cinc en contra dels representants dels 

grups municipals d’ERC-AM i PSC-CP, dels dotze membres presents dels tretze que 

integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 

16.- Mocions 

 
16.1.- Per part del  Grup Municipal del PSC-CP, es presenta per al seu debat en el ple la següent moció: 

 
“PROPOSTA DE MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT DE 
RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA 
 
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La Pagesia, sector 
clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és necessari renovar el contracte de 
la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos 
va a probar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i també va a 
prvar el següent manifest que e stranscriu literalment: 
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Manifest ‘Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia’  
Unió de Pagesos de Catalunya, des del seu inici fins als nostres dies, ha estat compromesa amb la lluita 
per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de 
canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal 
manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el 
sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 
28 de gener.  
Resumim en sis eixos els reptes als quals cal fer front perquè el camp català contribueixi adequadament 
al benestar de la societat catalana:  
 
Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat  
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i forestal és 
estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a 
un dels seus fonaments, i per això considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental les funcions 
del sector:  
a) L’abastament segur d’aliments a la població.  
b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.  
c) L’ocupació equilibrada del territori.  
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del sector 
agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista a la 
Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un conjunt de béns 
públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors 
exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han de respectar, 
ja que només han de complir la normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del 
Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la 
ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi al 
medi i en gaudeixi.  
 
Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser 
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos  
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre del 1994), Unió de Pagesos de 
Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional catalana, en les darreres 
eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior als dos terços; no obstant 
això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i 
menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament 
majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.  
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es manté a les 
Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d’interès 
natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació professional contínua i 
ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica de determinades 
administracions locals.  
 
Tercer:  Preus remuneradors per a la pagesia  
La pagesia catalana ha aguantat una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de 
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i  
2015, bàsicament per l’evolució de la Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els 
preus, tenallada per la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis 
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agroindustrials i comercials que ens ha portat a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres 
produccions. A aquests dos aspectes cal afegir- hi l’encariment desmesurat de determinats costos de 
producció.  
El Parlament ha instat reiteradament el Govern a treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç 
i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i materials suficients per dur 
a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, 
control i, si escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per assegurar el 
compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així mateix, 
l’ha instat fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en 
l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de 
productors, així també l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la 
transparència dels mercats.  
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les mesures que calen 
per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en 
el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.  
 
Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural  
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 % l’aportació que 
feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya; no obstant això, la Taula Agrària i, 
després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes prioritats en programació i execució, 
que l’actual Govern no ha respectat cosa que ha comportat retallades en les inversions en les 
explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les 
Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).  
Cal revertir la desatenció a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, mitjançant 
una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i execució del PDR de Catalunya, 
de la mateixa manera que cal revocar les retallades i posar en marxa les reprogramacions imprescindibles 
per assegurar-ho.  
 
Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge  
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i provoca 
importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar més per capgirar 
aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els recursos humans i 
econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i 
privats, i canviar radicalment la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions 
electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.  
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a les zones que 
superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les mesures excepcionals s’aplica de 
manera eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la 
Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment quan quedi demostrada la manca d’eficàcia de les 
actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància 
de l’espècie que els causa.  
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la capacitat del 
medi de mantenir-los de manera sostenible sense perjudicar el bestiar domèstic i, si s’escau, que es 
prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es redueixi, es 
reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions 
que cal emprendre davant la possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan 
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creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants 
conflictes amb la ramaderia extensiva.  
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el territori, 
replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la fauna, però, mentre 
no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc actual. 
 
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius  
La pagesia catalana demana que s’aturin les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està aplicant la 
Generalitat de Catalunya amb exigències, sobre la base de criteris i procediments fora de les normes, o 
no autoritzant, amb aquests criteris espuris, construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a l’activitat 
agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en matèria de gestió de 
les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén penalitzar actuacions no intencionades, que no 
són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.  
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius, estudis 
d’impacte agrari que minimitzin els de les infraestructures i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les 
normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una 
definició de les noves zones amb limitacions naturals, el desenvolupament de polítiques específiques per 
a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitrària designació com a Zona d’Especial Protecció 
Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.  
 
Per tot això el pla de l’ajuntament de Móra d’Ebre aprova: 
 
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. 
 
2.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
 

- Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 
President de la Generalitat de Catalunya 
Pça. Sant Jaume, 4 
08002 Barcelona 
 

- Sr. Joan Caball Subirana 
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
c. Ulldecona, 21-31 2ª planta 
08038 Barcelona” 

 
La sra. Dolors Gurrera explica que és el manifest de la Unió de Pagesos, i es donar-li 
suport a aquest manifest perquè és important reconèixer la importància de la pagesia i 
les seves reivindicacions per a que es valorin els seus productes i puguin competir en 
igualtat de condicions. I també a grans trets el que demana es que s’equiparin 
socialment a altres col·lectius per tenir major representació a les institucions, mesures 
compensatòries i de la gestió de la fauna salvatge, així com una legislació per protegir 
els espais agraris de les arbitrarietats urbanístiques.  
 
La sra. Cinta Agné pren la paraula per dir que tot i que aquesta es una moció de la Unió 
de Pagesos, de del seu grup d’ERC van proposar d’incloure-hi que les demandes que es 
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facin també vagin dirigides al Departament de Territori, i que com això no es va 
acceptar votaran en contra.  
 
El sr. Sixte Melchor respon que ell no sap com van anar les negociacions però que es 
suposa que no es va acceptar perquè és un moció de la Unió de Pagesos.  
 
La sra. Dolors Gurrera diu que la presenten el PSC però que és un manifest que van fer 
ells i que no poden modificar-lo. 
 
La sra. Cinta Agné respon que sap que hi ha altres ajuntaments que si que ho han 
acceptat i que per això o van demanar.  
 
La sra. Dolors Gurrera diu que ells creuen que no s’ha de modificar.  

 

Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per nou vots a favor dels 

representants dels grups municipals de CIU, PP i PSC-CP i tres en contra dels 

representants del grup municipal d’ERC-AM, dels dotze membres presents dels tretze 

que integren el seu nombre legal. 
---------------- 

 
16.2.- Per part del  Grup Municipal del PSC-CP, es presenta per al seu debat en el ple la següent moció: 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES 
EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA 
DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA 
  
LES TARIFES ELÈCTRIQUES 
La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir la regulació del 
sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells necessaris de qualitat i al mínim cost 
possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del sistema i permetre un nivell 
de competència efectiva en el sector elèctric, basat en els principis de protecció mediambiental d’una 
societat moderna. 
 
També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric serà un 
principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i demés subjectes compresos 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei” 
 
Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures, assistim a un fet 
històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Aquest fet, que ara arriba al seu punt més 
àlgid, és el resultat d’un procés en el que intervenen diversos factors. 
 
Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix que el subministrament 
d’energia elèctrica és essencial pel funcionament de la nostra societat. La llei apunta que se l’ha de 
garantir, amb qualitat i al menor cost possible. 
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Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys milionaris degut a 
les desmesurades pujades de les tarifes. Des de l’any 2008 han pujat un 73% i en els últims 6 mesos un 
25%. 
 
Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta pregunta conté alguna 
paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern, si no únicament a la concentració 
d’empreses, a  una manipulació del mercat i a la llei de l’oferta i la demanda, d’un sistema de regulació 
ineficient i que té com a conseqüència que siguem el país amb el preu més alt del sector domèstic. 
  
El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis anys; la factura de les 
famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el consum ha caigut un 30%, segons 
dades de l’INE.  Aquesta situació contradiu les afirmacions actuals que fan servir les companyies (més 
demanda, més preu) i és resultat de l’actual sistema de regulació del mercat nacional que té com a 
conseqüència que siguem el tercer país amb el preu més alt per al sector domèstic.  Tot plegat, un 
esquinçament per a les butxaques de les famílies i uns grans beneficis per a les companyies. Les tres 
principals companyies (Endesa, Iberdrola i Gas Natural-Fenosa), van superar el 5.000 milions de 
beneficis el 2015. 
 
La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol de tarifació. En aquest 
sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i comercialitzadors, en mans de les grans corporacions 
esmentades, amb el suport secundari del transport a càrrec de Red Eléctrica Española.  
 
A conseqüència d’aquests abusos per les pujades desmesurades que fan les companyies, la Fiscalia de 
la Sala Civil del Suprem està investigant “el aumento de los precios de la luz en defensa de 
los intereses de los consumidores y en caso de apreciar irregularidades en la fijación de las tarifas, 
la fiscalía podría interponer una demanda contra las compañías eléctricas”. 
 
A l’actuació de la Fiscalia hem d’afegir la sol·licitud de l’eurodiputat del grup socialista Javi López que ha 
demanat a la CE que investigui aquesta pujada de preus. L’europarlamentari ha adreçat una carta a la 
Comissària europea de la Competència, Margrethe Vestager, sobre aquesta qüestió. López s’ha 
interessat també per la investigació que la Comissió va iniciar al gener de 2007 sobre les tarifes 
elèctriques al mercat majorista espanyol.  
 
En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves comandes perquè les 
serveixin les productores. Els productors ofereixen un preu que és l’agregació de tres, en funció de 
l’origen de l’energia: nuclear, renovable (eòlica, solar o hidràulica) i finalment centrals de carbó o gas. En 
primer lloc el sistema tira de les instal·lacions que no es poden apagar en funció de la demanda, 
després de les renovables i, si és necessari, de l’electricitat que generen els combustibles fòssils. En 
aquesta cistella del preu final les renovables pràcticament  no l’afecten, ja que és el preu més baix, 
mentre que la més cara -les que cremen gas i derivats del petroli- marca el preu final. 
 
Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions de consumidors critiquen 
aquest sistema. Les empreses que exploten centrals nuclears i hidroelèctriques obtenen grans beneficis 
perquè tenen amortitzades completament les seves instal·lacions gràcies a l’arrossegament de preus 
marcat per les que cremen combustibles fòssils.  
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I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar que el consum directe no 
representa ni el 30% de la factura. Tenim, per exemple, el gravamen del peatge d’accés, el de la potència 
contractada, ajuts al carbó i renovables, la moratòria nuclear o el cost de compensar les comunitats 
insulars i un IVA del 21%. Tot això ho marca el govern.  
  
La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha estat absolutament 
oblidada i maltractada per l’actual govern central. Una nova legislació sobre l’ús d’aquest tipus d’energia 
contribuiria, sens dubte, a baixar el preu final a les famílies, si reduïm la part que fa referència a la crema 
de combustibles fòssils.  
Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, malgrat que la legislació que el 
Govern ha promulgat va clarament en contra d’aquesta estratègia. Aquesta normativa no contribueix a 
pal·liar la pobresa energètica ni a la lluita contra el canvi climàtic 
  
Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa energètica, millorar el confort de 
les famílies, la seva situació econòmica i també la lluita contra el canvi climàtic perquè en qualsevol cas 
és necessari baixar el consum energètic i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.  
  
LA POBRESA ENERGÈTICA 
 
La Unió Europea a través de les seves  normes, obliga a  garantir els subministraments bàsics a les 
persones vulnerables, prohibint els talls d’energia. Fins ara, les grans companyies no han fet cas a la 
normativa europea o nacional ni als acords sobre pobresa energètica aprovats pel Parlament de 
Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar la mort d’una persona gran a Reus perquè la situació 
arribés a un punt d’inflexió. 
 
Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència més de la greu crisi social 
i econòmica en què estem immersos. A Catalunya, masses persones estan en el llindar de la pobresa i 
no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada ni pagar les factures de llum i gas. L’any 
2015, un 19,6% dels i les catalanes manifestaven tenir dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on 
residia i el 10,9% de les llars catalanes declaraven no poder mantenir l’habitatge a una temperatura 
adequada, més del doble respecte al 2008. 
 
No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà de la crisi econòmica, 
esdevenint un fenomen estructural que respon principalment a l’increment dels preus dels 
subministraments bàsics. 
 
El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i les companyies amb 
l'objectiu de concertar mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica. Aquest 
conveni ha estat consensuat entre la Generalitat, les Diputacions, l’AMB, la FMC i l’AMC. És el torn ara de 
la Generalitat, que haurà de signar amb les companyies aquest compromís que assumeixin el 50% de les 
despeses generades per aquest tipus de pobresa, percentatge que segurament és insuficient. L'objectiu 
és evitar els talls de subministrament i un repartiment del cost entre totes les parts implicades. 
 
El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d'informar dels drets que tenen les 
famílies en tots els avisos per manca de pagament. Abans d'interrompre qualsevol subministrament, les 
empreses subministradores hauran de sol·licitar als serveis socials un informe que acrediti si la persona 
es troba en situació de "risc d'exclusió residencial". 
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El procediment estableix que l’Ajuntament haurà d'enviar un informe a l'empresa en un termini de 15 
dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que la persona o la família es troben en una situació de risc 
d'exclusió residencial. També haurem d'informar a aquestes famílies dels ajuts de què disposen. Un cop 
s'hagi fet aquest procediment, les empreses subministradores hauran de mantenir el subministrament 
mentre duri aquesta situació de risc. 
  
LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT: VOLEM INVERSIONS! 
 
També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica i reclamar els nostres drets. 
 
La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats davant els talls intermitents 
de les companyies, que en els últims anys es produeixen massa sovint. No admetrem com a excusa un 
suposat mal ús de l’energia per part del consumidor per justificar els continus talls en el subministrament. 
Cal requerir un pla d’inversions per al sanejament i millora de la xarxa elèctrica a la nostra ciutat. És 
necessària una modernització i reforç de les instal·lacions. 
 
També cal reclamar un pla d’inversions per a la retirada de pals que fan de les voreres de la nostra ciutat 
un veritable problema, doncs no permeten transitar amb llibertat pes carrers de la ciutat 
i incompleixen clarament la legislació en accessibilitat. Fa mes de 10 anys que les companyies no 
inverteixen en la retirada d’aquests pals que ocupen la via pública de manera indiscriminada. 
  
Per tot l’exposat proposem en aquest Ple municipal els següents ACORDS: 
 
1. Instar a les companyies subministradores a que signin de manera immediata el conveni elaborat per les 
institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de subministrament  i l’assumpció per part de les 
companyies del 50% dels costos derivats. 
 
2. Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les instal·lacions elèctriques a la 
nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat del servei. 
 
3. Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a la retirada de pals que 
existeixen en molts carrers de la nostra ciutat, que las fan intransitables i que no compleixen amb la llei 
d’accessibilitat.  
 
4. Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament municipal perquè es tingui en 
compte l’energia renovable, així com, els tipus de taxes i impostos per l’ús del domini públic que fan les 
companyies, sempre i quan la legislació vigent ho permeti. 
 
5. Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de Catalunya, Sindicats i 
Companyies subministradores que operen a Móra d’Ebre  i a les entitats socials de la población”. 

 

La sra. Dolors Gurrera diu que la moció té tres punts i procedeix a explicar-los. 
 
La sra. Cinta Agné diu que per part del seu grup estan d'acord en l'esperit de la moció 
però creuen que és un tema que s’està treballant des del govern i del Consell Comarcal 
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de la Ribera d’Ebre, i que en tot cosa podrien demanar a l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
en el cas que fos necessari podria reforçar la partida econòmica destinada a fer-li front.    
 
La sra. Dolors Gurrera diu que pel que es va parlar a la comissió informativa s'ha inclòs 
el punt 4. 
 
El sr. Sixte Melchor diu que ja hi és el punt quatre. 
 
La sra. Dolors Gurrera respon que el sr. Joan Piñol va dir que això no sabria si es podria 
fer, lo d’introduir aquestes clàusules i que aquest punt va quedar pendent.   
 
El sr. Sixte Melchor diu que sempre la legislació ho permeti es podria incloure. 

 

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

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

 
16.3.- Per part del  Grup Municipal del PSC-CP, es presenta per al seu debat en el ple la següent moció: 

 
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP  DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE PER A LA 
DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, IRPH, 
DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES  I PEL SEU ACOMPANYAMENT I 
ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ 
 
Hem estat testimonis als darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades d'abusives per part de 
les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis bancaris: clàusules terra, assegurances 
de cobertura hipotecària que sobrecarregaven innecessàriament les quotes de les famílies, accions 
preferents, deute subordinat, crèdits hipotecaris en els que el preu s’havia determinat mitjançant l’índex 
de referència de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses indegudament cobrades 
en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines municipals d’atenció al Consum 
(OMICs), així com els diferents serveis d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, han 
estat testimonis d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les consultes ateses en aquestes 
oficines darrerament.  
 
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades clàusules sòl i sostre que són 
"aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els contractes de préstec amb garantia 
hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari 
de descens de tipus d'interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus 
prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").” 
 
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la concessió de crèdits a 
tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb garantia hipotecària, fet que constitueix un 
desequilibri en els drets i obligacions de les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la 
"clàusula sòl" es troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de 
les baixades dels tipus d'interès (segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de 
contractes amb aquesta clàusula). 
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El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava nul·les les 
clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, diverses entitats bancàries han deixat 
d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Des d'aquesta data, existeix el dret reconegut d’iniciar un procés 
pel retorn de les quantitats pagades.  
 
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no retroactivitat del 
retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per circumstàncies excepcionals”, entre les que es 
troben “les repercussions macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es 
trobava debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura dels crèdits 
hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules. 
 
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats pagades en excés i una 
esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal acabar amb una llei hipotecària injusta que 
permet situacions abusives. Però malgrat tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent 
necessari un bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la 
manera de poder exercir-los.  
 
D’altra banda la sentència 705/2015, de 23 de desembre, del Tribunal Suprem va declarar com a 
abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el crèdit totes les despeses de 
formalització d'hipoteques, quan les haurien d'assumir les entitats de crèdit en la seva totalitat, perquè són 
aquestes les interessades a registrar l'escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l'Audiència Provincial 
de Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han donat la raó als 
i les clients. Aquesta circumstància afecta almenys a sis milions d'hipoteques a l’Estat Espanyol i aplana 
el camí a tots els consumidors i consumidores que volen recuperar els diners pagats en excés en la 
formalització de la seva hipoteca. 
 
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines municipals d’atenció al 
consum, així com, els  serveis oferts des d’altres administracions com els Consells Comarcals, les 
Diputacions o la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de Consum. Es fa 
imprescindible la possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, gratuït 
i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne les passes a seguir, sinó 
per assegurar-ne un accés universal i equitatiu.  
 
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin trobar en la 
debilitat de les persones reclamants una oportunitat de lucre, és imprescindible aquesta primera acollida 
als serveis municipals. És també important garantir la defensa  
 
jurídica d’aquelles persones i/o col·lectius més vulnerables que no poden accedir als honoraris previs 
necessaris per interposar les seves demandes civils quan les entitats no l’atenguin d’ofici. En els casos 
que es tracti de persones afectades per l’impagament del seu crèdit hipotecari, poden ser assumits per 
les oficines d’intermediació de deutes en l’habitatge o les oficines municipals de l’habitatge. 
 
Així mateix reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones afectades tal i com 
diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem, i exigim que el Govern central no faci cap maniobra 
per protegir els bancs, tal i com malauradament han fet fins ara cada vegada que ha existit un cas 
d’abusos en el sistema financer. 
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L’aprovació del Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en 
matèria de clàusules sòl són insuficients: les persones afectades han de recuperar tots els seus diners, 
sense quitances, amb els interessos que corresponen, en el menor temps possible i d'ofici. En cap cas les 
persones consumidores han de pagar les males pràctiques de la banca ni veure reduïts els seus drets. 
 
Per tot això,  es proposa al Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre l’adopció dels acords següents: 
 
1. Manifestar que hagués estat preferible  la tramitació d’un projecte de Llei per permetre millorar l'articulat 
en el procés de debat  i per establir un mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats 
defraudades, i d’aquesta manera donar un  compliment eficaç  a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal 
Suprem, de 23 de desembre de 2015, sobre condicions generals de la contractació i acció de cessament 
de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres contractes bancaris. Per tant, instem al 
Govern de l’Estat, que tot i que existeixen garanties jurídiques en el RD 1/2017 de 20 de gener, procedeixi 
al tràmit parlamentari previst per a un projecte de llei, per tal d’afavorir el debat parlamentari i enriquir el 
text amb les aportacions fruit del diàleg i l’acord amb els grups parlamentaris, les organitzacions dels 
drets derivats del consum i les plataformes d’afectats i afectades. 
 
2. Instar al Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es presentin com a part 
interessada en el procés i que actuïn en defensa dels interessos de les nombroses persones afectades 
per fer complir l’establert a la sentència del TJUE. 
 
3. Instar al Govern de l’Estat al desenvolupament d'una legislació que asseguri la transparència dels 
productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les persones contractants d’aquests 
productes, acompanyat d’un règim sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc 
transparents.  
 
4. Instar al Govern de l'Estat perquè des del respecte a l'autonomia dels diferents organismes recomani al 
Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, l'inici d'actuacions inspectores i, si 
s'escau, de sanció necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives. 
 
5. Instar al Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a canalitzar les 
demandes contra les entitats financeres i reforçar els serveis destinats a les persones afectades.  
 
6. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia i 
divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i demanda de restitució dels 
drets de les persones afectades. 
 
7. Donar suport a les persones afectades a través d'un servei gratuït de primera acollida per garantir un 
assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl, 
i/o per les despeses indegudes en la formalització de les hipoteques, i/o sobre els crèdits contractats en 
base a l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH);  així com per a què orienti a totes 
les entitats locals que de forma gratuïta estan atenent persones afectades per les clàusules sòl.  
 
9. Instar al Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat a que obrin les respectives comissions 
d'investigació per realitzar un estudi que determini l'impacte de l'aplicació de clàusules il·lícites com les 
clàusules sòl, en concret, i d'altres relacionades amb l'activitat de les entitats financeres. 
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10. Traslladar aquests acords a les associacions de defensa dels drets dels consumidors/es de la 
provincia, a les associacions socials del municipi , a la PAHV del territori, a les entitats bancàries del 
municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a la Diputació de Tarragona  a la FMC, i a 
l’AMC”. 
 

La sra. Dolors Gurrera explica la moció. Comenta que ells han pensat que el Consell 
Comarcal es podria demanar que ells es fessin càrrec de l’assessorament de les 
persones que no saben que tenen clàusules sòl o clàusules abusives, i també a la moció 
demanen la col·laboració del col·legi d’advocats de Tortosa que han vist en alguns 
articles als diaris que s’oferien per assessorar als ajuntaments que ho demanessin, 
però que no saben si amb un cost o gratuït.  
 
El sr. Sixte Melchor diu que aquests temes estan derivats al Consell Comarcal i que a 
l’Ajuntament es pot dir on poden anar i que la majoria de despatxos d’advocats 
treballen sense cost inicial. I que per això diu que l’ajuntament pot ser col·laborador 
amb les persones però no col·laborar econòmicament.  
 
La sra. Dolors Gurrera diu que ho entenen ja que suposaria una organització 
complicada. 
 
El sr. Sixte Melchor explica que poden fer un primer assessorament a l’Ajuntament i 
derivar al Consell Comarcal a la gent que no sigui sabedora del que és però que tothom 
o sap. I que tot això és fa per via correu electrònic i que no tens ni que anar a l’oficina.  
 
La sra. Dolors Gurrera respon que la moció també demana mesures sancionadores i 
que el decret de llei no els hi sembla suficient ja que pensen que es pot fet més, i 
també perquè en un futur les entitats no tornin a posar aquesta clàusules abusives als 
contractes i que hi hagi inspeccions i més control en aquest sentit. 
 
El sr. Sixte Melchor diu que ells votaran a favor però que ell no votarà per vincles, ja 
que treballa en una entitat financera. 
 
La sra. Dolors Gurrera pregunta si es traurien el punt 8 i 9. 
 
El sr. Sixte Melchor diu que si.   

 

Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per onze vots a favor i 

l’abstenció del Sr. Melchor Giménes, dels dotze membres presents dels tretze que 

integren el seu nombre legal. 
 

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

16.4.- El  Grup Municipal d’ERC-AM, retira la moció presentada en data 9 de febrero de 2017, núm. RE 
444/2017 
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---------------- 

 

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

 
“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERENDUM 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de 
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum.  
 
Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc  
de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius, el 
full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està 
integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és 
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins al 
punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva 
població.  
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu 
futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de 
Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum 
és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han 
expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la 
realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs 
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument 
per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els 
existents. 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la 
recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
Per tot això :  
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, 
i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la 
celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser 
políticament vinculant i efectiu.  
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Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular 
del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest 
Referèndum.  
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels 
diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació 
política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant 
al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la 
voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un 
debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui 
es manifesten a Catalunya. 
 
Aquest Ajuntament, a instàncies dels grups municipals CiU i ERC, ja va manifestar, per acord del seu 
plenari de data 8 d’agost de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que 
perseguia el mateix.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió a 
la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar 
el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte 
Nacional pel Referèndum. 
  
Per tot això, el grup municipal de CIU de l’Ajuntament de Móra d’Ebre proposen al Ple Municipal els 
següents: 
 
ACORDS  
 

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional 

per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al 

Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM)”. 

 
El sr. Sixte Melchor explica la moció. 
 
La sra. Cinta Agné aclareix que donat que han canviat el nom per CIU votaran a favor. 
 
El sr. Sixte Melchor respon que sí que ho han canviat, que abans també ho ha matisat 
la sra. Secretària.  
 
La sra. Dolors Gurrera diu que estan d’acord en que s'ha de decidir però que pensen 
que el referèndum a de ser acordat entre tots i ha de ser legal, per tant, s’ha d’utilitzar 
la via política del diàleg i del consens per aconseguir que ho sigui ja que sinó serà 
temps i diners perduts. Diàlegs, consens i voluntat política de fer un referèndum legal 
per ara no el veuen però amb les decisions i actuacions que estan duent a terme el 
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Parlament de Catalunya però que pensen que aquesta actitud pugui canviar i puguin 
tenir un referèndum com cal. Per tant el seu vot de moment serà abstenció. 

 

Posada la proposta a votació, la mateixa es APROVADA per nou vots a favor dels 

representants dels grups municipals de CIU i ERC-AM,  dues abstencions dels 

representants del grup municipal PSC-CP, i un vot en contra del representant del grup 

municipal del PP, dels dotze membres presents dels tretze que integren el seu nombre 

legal. 
---------------- 

 

 

17.- Informació alcaldía 

 
El sr. Sixte Melchor explica que no hi hauran per l’absència del alcalde. 

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

 

18.- Precs i preguntes 
 

La sra. Cinta Agné pregunta ja que es va aprovar per una unanimitat  al octubre de 
2015 una moció que va presentar d’ERC sobre l’arranjament de la taulada al pavelló 
volien saber quan esta prevista aquesta actuació.  
 
EL sr. Julio Roca respon que ja està aprovat, acceptat, l’empresa ho ha anat a mirar... I 
el que passa és que els hi van dir que encara hi ha molta humitat i si ho fessin no aniria 
be, i quan canvies el temps ho farien. Per tant, és un tema de climatologia i el consell 
que ha donat  l’empresa és que encara no es faci perquè es gastarien els diners i amb 
el temps podria fallar.  
 
La sra. Mònica Amorós diu que al desembre de 2015 es va aprovar per unanimitat una 
moció d’ERC pel foment de mobilitat sostenible i l’eficiència energètica, que entre 
altres punts donava un termini d’un any més o menys perquè es presentés un pla que 
farien els serveis tècnics, els punts de recàrrega i del màxim aprofitament d’aquest nou 
serveis amb les necessitats del municipi. I com que era al desembre del 2015 i estem al 
febrer del 2017 era per saber si hi havia alguna cosa...  
 
El sr. Sixte Melchor diu que sí, que de fet ha sortit avui a la comissió de govern i s’inicia 
el procés per fer el projecte per la instal·lació de almenys un punt de recàrrega, i si hi 
ha altres coses ell no les pot informar perquè aquests temes els porta directament el 
alcalde.  
 
La sra. Secretària diu que hi ha en marxa un pla, el PAES, que és d'energia de 
sostenibilitat i que s’estan mantenint reunions i se’ls proposaran un seguit 
d’actuacions i es veurà quines es volen acceptar o engegar per part de la Junta de 
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Govern. Explica que les bases per a poder fer front a aquest despesa han sortit fa poc i 
ara s’està parlant amb el consell comarcal per veure qui redactar els plecs de clàusules 
i poder tirar endavant això. També diu que tot el que s’ha fet del canvi d’enllumenat 
també va en concordança amb el tema d’estalvi energètic i d’eficiència.  
 
El sr. Sixte Melchor aclareix que el tema del Consell Comarcal, i que es possible que un 
tècnic fassi tots els projectes per fer als diferents pobles de la comarca i que en breu hi 
haurà una reunió amb aquesta empresa i els municipis interessats. 
 
La sra. Mònica Amorós diu que al primer punt de l’acord posava dur a terme 
campanyes de sensibilització dirigides a escoles, instituts i personal de l’Ajuntament, i 
que no sap si això s’ha tingut en comptes. El sr. Sixte Melchor respon que està tot dins 
al PAES 
 
El sr. Alex de la Guia pren la paraula per dir que fa un temps van entrar un escrit 
demanant que les actes de les juntes de govern local s’ajustessin al article 113.1B del 
real decret 2568/1986 que demana que el termini per enviar aquestes actes als 
membres de la corporació sigui en un termini màxim de deu dies, i en canvi la última 
acta que van rebre és la del 23 de gener i la van rebre el 24 de febrer, que són 32 dies 
després i no 10 com demana el article.  
 
El sr. Sixte Melchor diu que ho tindran en compte i que no hi ha cap intenció de fer 
arribar tard les actes per par de ningú. Explica que això és un problema que hi ha hagut 
en aquesta casa durant tota la vida, i que en això no vol dir que estigui ben fet ni 
excusar-se, però la disponibilitat del personal és la que hi ha i les actes arriben quan es 
poden enviar. I que sap que secretaria te molts temes damunt de la taula, i sobretot a 
principis i finals d’any, i que no compleixen la llei perquè no arriben a més.  
 
La sra. Secretària pren la paraula per dir que aquest és un tema molt vell i que a pesar 
de que hi ha hagut molts grups que han posat de manifest aquesta situació quan han 
governat no han posat més recursos a secretaria per poder pal·liar això, tot lo contrari. 
Llavors cal dir que ha secretaria estan tres persones i a urbanisme hi ha la gent que hi 
ha, i estan tot absolutament saturats. Explica que en els compliments cal prioritzar tots 
els terminis per poder presentar al Ministeri i no tenir recàrrecs i càstigs... i tot això es 
molt costos i suposa un esforç enorme dels recursos humans.  
 
La sra. Cinta Agné pregunta que al final del 2015 es va presentar el POUM i es va obrir 
un període per fer les al·legacions pertinents, i suposen que els terminis per fer-les ja 
estan exhaurits i per tant se’n podrà fer una progressió definitiva i volen saber per 
quan esta prevista aquesta aprovació.    
 
El sr. Sixte Melchor respon que això és un tema que porta directament el Alcalde i 
serveis urbanístics.  
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La sra. Secretària explica que ara s’estan tramitant totes les respostes de totes les 
persones que van presentar al·legacions i després s’està contemplant totes les 
situacions esdevingudes a partir de l’aprovació inicial s’han detectat tota una sèrie de 
coses que s’han de rectificar, com per exemple l’aprovació que es porta avui al Ple. Diu 
que ella creu que la intenció es portar-ho aquest any segur a aprovació provisional, i 
per tant ja es donarà resposta a totes les al·legacions i deixar enllestida tota aquesta 
documentació pel Ple de l’Ajuntament.  Explica que s’ha parat tot perquè un dels 
informes de l’ACA, que van demanar una sèrie de mesures amb un document que ha 
costat molt d’elaborar,  i això també a fet que es vagi endarrerint per tal dels redactor 
del POUM tot aquest tema.  
  
La sra. Dolors Gurrera vol saber si s'han canviat les fustes del Passeig de l'Ebre que es 
van fer malbé.  
 
El sr. Sixte Melchor i Julio Roca diuen que si que ja està tot canviat. 
 
La sra. Dolors Gurrera respon que ara que s’ha de fer les obres del Passeig del Pont que 
es tingui en compte que la qualitat de les fustes sigui millor de la que es va ficar.  
 
El sr. Sixte Melchor respon que l’empresa els va garantir que era de les millors fustes 
que hi havia al mercat.  
 
El sr. Sixte Melchor pren la paraula i pregunta a la sra. Cinta Agné d’on surten les xifres 
que editen a la seva revista dient que només s’han amortitzat 918.000 euros, quan el 
seu partit ha estat a totes les liquidacions dels últims cinc anys i ha pogut constatar 
com baixava l’índex d’endeutament de forma considerable, i això es constata als 
informes que trimestralment s’aprofiten al ple d’execució de pressupost.  
 
La sra. Cinta Agné diu que s’han basat en les dades que hi ha a la web de transparència 
de l’Ajuntament i del Ministeri, i del Tribunal de Comptes; La sra. Amorós diu 
exhaustivament les xifres que s’han anat publicant. 
 
El sr. Sixte Melchor respon que malgrat que ja s’ha explicat varies vegades els criteris 
sobre el deute van canviar a partir del 2012 ja que es va incorporar a partir de l’1 de 
gener del 2012 i d’acord amb els criteris d’intervenció unes quantitats que abans no 
s’havien considerat deute i que sense cap deute ho és, com per exemple, el tema de 
SOREA, el camp de gespa... Continua dient que a la pàgina de transparència de 
l’Ajuntament està constades les xifres que consten a les liquidacions. Diu que no creu 
que hi hagi voluntat de voler entendre.  
 
S’entra en una picabaralla i es torna a discutir el que ja s’ha discutit en diverses 
ocasions durant el Ple.  
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El sr. Sixte Melchor explica que els 8.743.102 euros és el deute que es va trobar al 2011 
quan van entrar a l’Ajuntament, l’informe que es va emetre documentat en 
liquidacions i informes oficials. D’altra banda l’auditoria que el seu grup i el PSC va 
demanar ja els informa de tota aquesta qüestió; Continua dient que quan es parla de 
percentatges, una cosa és parlar del tant per cent de deute i l’altra parlar de tant per 
cent de reducció de la rati d’endeutament, que realment s’ha reduït en un 65%, i 
aquest últim es fa d’acord amb els criteris legals. Per tant, li pot certificar i donar 
qualsevol tipus de documentació que avali la xifra de vuit milions set-cents que es van 
trobar. El seu grup municipal va intentar reflexa tot el que quedava pendent de 
l’ajuntament i intervenció.... 
 
La sra. Cinta Agné pregunta perquè aquesta xifra no surt a les pàgines oficials del 
ministeri. 
 
El sr. Sixte Melchor respon amb l’exemple de que el que figura d’endeutament oficial 
d’una persona física no respon a la realitat, ja que un pot tenir tres crèdits i deure a 
proveïdors, a famílies, etc... I això és el que passa amb el Ministeri, allí a les seves 
pàgines figura una xifra en la qual no es reflexa el total del deute. I això és lo que 
aquest equip de govern va aflorar i va nomenar com a préstec; de tot això sel’s ha anat 
informant tant al seu grup com al PSC, tot tipus d’explicacions.  
 
La sra. Mònica Amorós insisteix en que les xifres que donen són les que figuren a les 
pàgines oficials i que per tant, no han mentit. I creu que és una percepció en la forma 
de percebre les coses, ja que aquest equip de govern ho compta tot com a deute. 
 
El sr. Sixte Melchor diu que la reducció del deute no és una percepció sinó que és una 
realitat i que han passat de 8 a 5 milions. I això és la realitat.  
 
La sra. Cinta Agné pregunta si les obligacions pendent de pagament – a proveïdors, si 
computen com a deute i el sr. Sixte Melchor diu que no, ni ara ni abans. El que si va 
passar és que el Ministeri aplicant llei d’estabilitat els va obligar a fer dos préstecs de 
672 i 199 mil euros, per tal de poder pagar a tots aquells proveïdors pendents de cobro 
de 2010 i 2011. Per això va pujar tant el rati d’endeutament al 2012. 
 
La sra. Mònica Amorós insisteix que no fica en lloc que s’hagin reduït 3 milions d’euros 
de deute. 
 
El sr. Sixte Melchor diu que posa a disposició qualsevol tipus d’informació en relació a 
aquest tema.  
 
La sra. Cinta Agné diu que el deute no sol ve de la època que van governar sinó de molt 
més enrere.  
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El sr. Sixte Melchor li respon que no ho nega i que mai a retret el tema del deutes però 
que el que si difereix és amb els criteris que per comptabilitzar aquest deute ha 
utilitzat l’equip d’ERC, mentre que CIU sempre utilitza els mateixos criteris.  
 
El sr. Sixte Melchor pregunta d’on treuen a la mateixa revista que rebaixant un 3% 
anual durant 30 anys reduirien tot el deute, i pregunta a que fa referència aquest 
percentatge; Els hi demana que s’expliqui això clarament ja que ell es el responsable 
d’economia.  
 
La sra. Cinta Agné explica que parteix dels 6 milions de deute que figura al 2011 i que 
per tant aplicant un percentatge s’arriba a la deducció de que es tardaria 30 anys en 
reduït el deute. 
 
El sr. Sixte Melchor diu que aquest equip de govern no ha fet ni un sol préstec per 
aquestes durades de 20 i 30 anys, que això ve de crèdits anteriors. 
 
La sra. Cinta Agné diu que ells no hi eren i el sr. Sixte Melchor li diu que només estan 
quan els hi convé, i que en tot cas, no li han aclarit d’on surt aquest %. 
Els sr. Sixte Melchor demana un aclariment sobre la frase que surt a la revista de que 
l’equip de govern “los hi pren les idees”, com per exemple, la coberta del pavelló, ja 
que al·leguen que havien presentat una moció i que gràcies a aquesta s’ha realitzat 
l’obra.  
Aclareix que a l’agost del 2015 ells van presentar la moció i el projecte es va iniciar per 
un informe del 21 de març del 2014 del pavelló, sobre la necessitat de fer la coberta i 
inclús es va demanar un pressupost que consta a l’expedient. Per tant, no es cert que 
es prenen les idees. 
 
La sra. Cinta Agné diu que no tenia coneixement d’aquest informe, que l’únic que 
intenta el seu grup es treballar pel poble, a lo qual el sr. Sixte Melchor respon que tots 
estan per treballar pel poble, i aquest tema s’està gestionant àmpliament i fins i tot, 
explicat el dia que es va tractar la moció. A continuació llegeix la part que consta a 
l’acta del Ple i de la Comissió Informativa, per tant, no pot al·legar ignorància. 

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

 
I no havent-hi mes assumptes a tractar per ordre de la Presidència, s'aixeca la sessió, i per a fer-hi 
constar el que s'ha tractat i els seus acords presos, estenc la present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-
President.  
 
Mora d'Ebre, 27 de Febrer de 2017          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 


