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Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Dora Fornós Clua

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

78576834W Cinta Agné Sabaté SÍ

33877656J Dolors Gurrera Romo SÍ

40905601D Francisco Launes Andilla SÍ

39867547Z Joan Piñol Mora SÍ

39834722X Julio Roca Font SÍ

47768736J María Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

78579120B Mònica Amorós Gurrera SÍ

39906119S Noèlia Guirao Morillo SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

39685502Z Sixte Melchor Giménez SÍ
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39930360Z Àlex de la Guia Fernández SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
 
La secretaria-interventora procedeix a donar lectura de l’acta núm. 06/2017, 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 25 de setembre de 2017, la qual és 
APROVADA PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió. 

 

Expedient 457/2017. Execució trimestral del pressupost

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

 
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 
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estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una 
valoración del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada 
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados 
complementarios, con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y 
de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo período, de los ingresos y gastos, para las 
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus 
adaptaciones sectoriales.
6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la que se incluirá, 
al menos, de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del periodo 
medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago mensual y 
acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de 
pago de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local.
7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda 
viva que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos 
mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período 
medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de 
tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario 
previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 
ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de las 
obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a 
proveedores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que 
se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de 
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre 
anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a 
las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad 
nacional así como el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.
10. Del cumplimiento de la obligación de suministro de información a la que se 
refiere este precepto, y en lo que se refiere a los tres primeros trimestres da cada 
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año, quedarían excluidas las Corporaciones Locales de población no superior a 
5.000 habitantes, salvo la información mencionada en los apartados 7 y 8 
anteriores.»”
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 26 de juliol de 2017, 
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017, relatiu al compliment de les 
obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que va ser 
remès en data 26 de juliol de 2017 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
i que tot seguit es transcriu literalment:
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ
 
Adoració Fornòs Clúa, tècnica d’administració general del grup A, que per estar 
vacants les places  de secretaria i d’intervenció realitza accidentalment aquestes 
funcions nos sols a l’Ajuntament, si no al Patronat de l’Escola Municipal de Música i 
Dansa i a la Societat Móra d’Ebre Bus SL, (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 d’informació indicant que abans de l’últim dia del mes 
següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que 
es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
 
3. FONAMENTS DE DRET
 
- Ordre Ministerial HAP/2082/2014,  de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre 
Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF).
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials.
 
4. INFORME
 
L’article 16 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica 
l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
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d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia 
del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 
execució fins a la finalització de l’exercici, 
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost, 
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 
pagar,  
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu finançament, 
- a l’actualització del pla de tresoreria, 
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute 
- a informació relativa a la plantilla de personal.
 
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
 
4.1. Personal
 
a) A data 30/06/2017, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 82 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 79
Policia local 2
Educatiu  no  universitari  (personal  que  presta 
servei en centres de la docència no universitària)

1

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2017 és 
de 1.007.500,78 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A data 31/05/2017, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre, té una plantilla de personal de 15 persones els quals es troben dividits en els 
següents sectors:

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

13

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/05/2017 és 
de 77.987,22 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 30/06/2017, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 6 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 6
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L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2017 és 
de 46.830,06 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes 
acumulats, al segon trimestre de 2017 és del 28,09%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al segon trimestre de 2017  és del 37,39%.
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa 
de Móra d’Ebre d’ingressos, en termes acumulats, al segon trimestre de 2017 és del 
36,39%. El grau d’execució del pressupost de despeses al segon trimestre de 2017 
és del 35,23%.
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent 
de cobrament en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament, de 429.971,74 
€. Per exercici tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha 
estat de 395.547,91 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant 
el mateix període ascendeix a 582.685,01 €.
 
En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el 
pendent de cobrament en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament de 
0,00€. Per exercicis tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre 
ha estat de 38.276,73€. Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període 
ascendeix a 138,63 €.
 
L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al 
finalitzar el segon trimestre de l’exercici 2017.
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses 
generals ajustat a la fi del segon trimestre del 2017 és de -240.241,51 €. 
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses 
generals ajustat a la fi del segon trimestre del 2017 és de 54.637,84 €.
 
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 segon trimestre de 
2017:
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 A)

0 € 0 € 0,00 € 17.200,00 €

Compra  béns 
immobles  (Illa  de 

0,00 € 0 € 0,00 € 8.600,00 €
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Saurí D)
Passera  barranc  de 
faneca

0,00 € 10.885,93 € 5.556,48 € 103.067,47 €

Remodelació 
passeig del pont

87.949,50 € 170.289,07 € 117.714,03€ 140.524,54 €

Museu Julio Antonio 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €
Rehabilitació  Illa 
Saurí

0,00 € 10.000,00 € 11.931,95 € -1.931,95 €

Talussos castell fase 2 0,00 € 345.338,21 € 0,00 € 345.338,21 €
Compra de barques 0,00 € 50.000 € 0,00 € 50.000,00 €
 
Les desviacions que hi ha hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex 
d’inversions venen justificades pels següents motius:
 
- Compra béns immobles (Illa de Saurí): Es preveu pagar la quota als dos últims 
trimestres de l’exercici.
- Pel que respecta a l’obra Passera barranc de faneca s’ha aprovat definitivament el 
projecte executiu de les obres i es preveu que s’iniciïn durant l’exercici 2018.
- En relació a la inversió de “Remodelació del passeig del Pont” s’han iniciat les 
obres en data 16 de març de 2017 i al final del segon exercici, aquestes s’estaven 
realitzant.
- Pel que fa a l’actuació de “Rehabilitació de l’illa de Saurí” s’ha dut a terme durant el 
primer trimestre d’enguany el projecte Mitigació (amb reducció de gasos) i adaptació 
(per evitar inundacions) al canvi climàtic del bosc de Ribera a Móra d’Ebre, a l’Illa de 
Saurí, per a la implantació del bosc de ribera en aquesta zona, a través d’un Conveni 
signat entre la Fundació Astres Terres de l’Ebre i aquest Ajuntament. 
- Obra de protecció i estabilització dels talussos del penya-segat del castell, 2a fase: 
el projecte executiu ha estat aprovat definitivament i s’ha aprovat l’encàrrec de gestió 
a l’Incasòl de l’execució d’aquestes obres, que actualment s’està tramitant la seva 
adjudicació.
- En relació a la inversió de l’adquisició de les barques, s’està tramitant l’expedient de 
contractació per a la seva adquisició durant aquest exercici.
 
4.3. Morositat
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el segon trimestre natural de l’exercici 2017, 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 231 241.627,97 €
Escola de Música 22 1.839,82 €
Móra d’Ebre Bus, SL 22 6.348,87 €
 
En segon lloc, pel que fa a les factures o documents justificatius que han 
sobrepassat el termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, 
havent-se fet efectiu el seu pagament durant el segon trimestre natural de l’exercici 
2017, són les següents per cada entitat:
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
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Ajuntament 182 185.410,39 €
Escola de Música 5 1.786,97 €
Móra  d’Ebre  Bus, 
SL

0 0,00 €

 
En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat 
el termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se 
efectiu el seu pagament a la data de tancament del segon trimestre natural de 
l’exercici 2017, són les següents per cada entitat:
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 244 362.274,15 €
Escola de Música 7 568,58, €
Móra  d’Ebre  Bus, 
SL

2 2.836,91 €

 
Per últim, en relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat 
el termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se 
efectiu el seu pagament a la data de tancament del segon trimestre natural de 
l’exercici 2017, són les següents per cada entitat:
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 374 343.004,45 €
Escola de Música 0 0,00 €
Móra  d’Ebre  Bus, 
SL

3 1.353,36 €

 
Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de 
tres mesos sense reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia 
d’avui aquesta funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en 
virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
 
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno.”
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat, en data 30 de juny de 2017 hi ha la 
següent factura o document justificatiu que ha excedit el termini de tres mesos des 
de la seva anotació al registre de factures de l’entitat local sense que s’hagi produït 
el reconeixement de l’obligació:
Núm. 
Registre

Núm. 
Factura

Data registre Tercer Descripció Import

427 14011 03/03/2017 IDEAL MANTENIMIENTO 
SL

Pack ambientadors 646,33
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     646,33

 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu:
 
4.4.1. Durant el segon trimestre de 2017, el càlcul de la capacitat de finançament és 
de 156.082,97€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en 
el moment de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost és estable.
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 5.027.885,98 €, 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. Societat mercantil
 
En quant a la morositat, destacar que la societat Mora d’Ebre Bus, SL compleix amb 
el termini legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor.
 
Al finalitzar el segon trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 
139.075,37 euros.
 
Cal destacar, que aquesta societat no s’abasteix amb ingressos de mercat atès que 
obté majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat 
normal facturats principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden 
considerar ventes en comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al 
menys, el 50% dels costos de producció.
 
5. CONCLUSIONS
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al segon trimestre amb l’objectiu 
d’estabilitat.
 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell 
d’endeutament està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals.
 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i 
despeses en el 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 segon trimestre de 2017:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 374 343.004,45 €
Escola de Música 0 0,00 €
Móra  d’Ebre  Bus, 
SL

3 1.353,36 €
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Informar que les dades corresponents a l’Escola Municipal de Música i Dansa 
incloses en aquest informe, corresponen a les dades fins a 31/05/2017. Per tant, les 
dades del mes de juny estaran incloses a l’execució trimestral del tercer trimestre, 
atès que són dades acumulades. 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del segon 
trimestre de 2017, 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 es troben a l’expedient.
 
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, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al segon trimestre de 
l’exercici 2017, 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.

 

Expedient 432/2017. Seguiment Pla d'Ajust

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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 
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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 RD Llei 4/2012; En aquest mateix sentit, l’art. 10.3 de l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012 
d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran 
d’enviar abans del dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre 
l’execució del Pla d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en 
aquest article. Així mateix, d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la 
Corporació Local.  
 
Per tot això,
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del segon trimestre del 2017 de 
data 21 de juliol de 2017 relatiu al compliment del Pla d’Ajust, el qual va ser tramès al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que tot seguit es transcriu 
literalment:
 
 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ 
 
Adoració Fornòs Clúa, tècnica d’administració general del grup A, que per estar 
vacants les places  de secretaria i d’intervenció realitza accidentalment aquestes 
funcions nos sols a l’Ajuntament, si no al Patronat de l’Escola Municipal de Música i 
Dansa i a la Societat Móra d’Ebre Bus SL, (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
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- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant RDL 2/2004 ).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.
- RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988.
- Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals i les seves modificacions.
- Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
- Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments a proveïdors.
- Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat 
individual, el model per a la seva sol•licitud i el model de pla d’ajust, que preveu el 
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
II . ANTECEDENTS DE FET
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra 
d’Ebre va aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que 
regula l’article 7 del RD Llei 4/2012.
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe 
favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que;
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions 
d’endeutament que preveu aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre 
l’execució dels plans d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 
de febrer.
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 
135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar 
l’informe anterior amb periodicitat trimestral.
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
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Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a 
requeriment del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels 
òrgans competents d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat .
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les 
operacions d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagin concertat 
podran ser sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat. La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i 
el seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes 
de seguiment .
 
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot 
demanar la col•laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, 
que s’han d’ajustar a les normes i instruccions que determini aquella. El finançament 
necessària per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha 
realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, que en el seu article 10, recull que;
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat 
Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i 
abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el 
cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents:
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del 
pla d’ajust.
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ......
 
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques abans del dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del 
primer mes següent a la finalització de cada trimestre, si es tracta de Corporacions 
Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
contingut mínim següent:
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals també s’inclourà informació referida a 
la previsió de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral acumulada.
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b) Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de 
les mesures addicionals adoptades.
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el 
Pla per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.”
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha alliberat amb data 3 
de juliol de 2017, 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 juliol 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 10.1 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de la conformitat a la Disposició Addicional 
Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, l’Administració que compti 
amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
durant la seva vigència, haurà de remetre al mencionat Ministeri abans del dia quinze 
de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer 
mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local, la 
informació més amunt indicada.
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han 
regulat en l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, de modificació de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
2. L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 
10 de l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre els 
punts següents:
- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
- Deute comercial contret classificat per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
- Operacions amb derivats.
- Qualsevol altre passiu contingent.
- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures 
del pla d’ajust.
 
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAFP posseeix el 
següent índex de continguts:
1.- Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
2.- Informació d’avals rebuts del sector públic
3.- Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
4.- Informació sobre el deute comercial.
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5.- Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través 
d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava 
prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 
5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van 
produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al informe anual de 
seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013.
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 
74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al pagament de les 
amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir 
el deute viu.
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va 
sol•licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per 
un període de quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment 
del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 
2013-2016. 
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del 
termini  d’execució de la línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions 
per despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de 
execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la 
execució del Pla per a les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC 
compren el període 2014-2017.
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 
6528 de 24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació 
inicial de la planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta 
planificació es preveia que per a la línia de subvencions per al manteniment 
2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un import quadriennal de 152.988,64 euros, 
corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades 
mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la 
concessió de les subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i 
conservació per als anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 
38.247,16 euros que es destinen a despeses corrents. 
 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 es van produir els ajustos previstos per 
a l’exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents 
del propi exercici econòmic. 
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Destacar que a l’exercici pressupostari 2015 la subvenció del PUOSC de la línia de 
despeses de reparació, manteniment i conservació, per un import de 38.247,16 
euros, es va destinar a finançar les despeses corrents de l’exercici, ajut que es va 
imputar als ajustos en ingressos previstos al pla d’ajust.
 
Mitjançant publicació al DOGC 7162 de 14 de juliol de 2016, es va publicar el Decret 
273/2016 de 12 de juliol pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per 
aquest període. 
 
En data 31 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC 7258 la Resolució 
GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al període 2016-2017. Les anualitats per aquests dos anys són de 
39.792,63 euros. 
 
Al quart trimestre de l’exercici 2016 es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres 
mesures pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de 
l’anualitat 2016.
 
Es preveu a final d’exercici destinar l’anualitat de l’exercici 2017 a l’aplicació de la 
mesura 5 d’ingressos.
 
 
2. - Informació d’avals rebuts del sector públic
 
Ente Avalista Saldo a:

31/03 30/06 30/09 31/12
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

 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
 
S’ha procedit a actualitzar el CIR local certificant el deute viu a 30/06/2017:     Annex 
1
 
 
4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial

 
 

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

 Año: 2017

Año 2016 Año 2015
Ejercicios 
Anteriores

 

 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad 

1er. Trim. 2º trim. 3er. trim. 4º trim.  
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Capítulo 2 130,06 228,65 0,00 0,00 64,03 0,07 0,00 422,81 
Capítulo 6 0,62 7,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,48 
Otra deuda 
comercial 

1,49 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 

Total 132,17 238,18 0,00 0,00 64,03 0,07 0,00 434,45 
 
El deute comercial a 30/06/2017, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
434,45 milers d’euros.
 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados:
     (En miles de euros) Saldo a: 

Operaciones con 
derivados 

Descripción
a 31 de 
marzo

a 30 de 
junio

a 30 de 
septiembre

a 31 de 
diciembre

Operación 1  0 0 0 0

Operación 2  0 0 0 0

Operación 3  0 0 0 0

Operación 4  0 0 0 0

Resto de 
operaciones  0 0 0 0

Total 0 0 0 0

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

Descripción
a 31 de 
marzo

a 30 de 
junio

a 30 de 
septiembre

a 31 de 
diciembre

Pasivo 1  0 0 0 0
Pasivo 2  0 0 0 0
Pasivo 3  0 0 0 0
Pasivo 4  0 0 0 0
Resto de pasivos 
contingentes  0 0 0 0

Total 0 0 0 0
 
En relació a la Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU inclosa en aquest Pla d’Ajust, cal 
destacar que tenint en compte el que disposa la DA novena apartat 2 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local: 
 
“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen 
actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas 
a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus 
organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del 
plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo 
informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho 
desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la 
Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o 
suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio 
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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 bolcades a la plataforma telemàtica 
de captura de dades habilitada a l’efecte abans del 31 de juliol 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 2017, s’haurà 
d’analitzar amb dades certes, el grau de compliment del pla d’ajust, i adoptar, si 
s’escau, les mesures que siguin procedents.
 
Aquest informe s’emet tenint en compte que les funcions reservades d’intervenció i 
secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fer 
pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió 
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econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del segon trimestre del 2017 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.

 

Expedient 417/2017. Informe trimestral de la morositat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista del que disposa l’article quart, en el seu apartat quart de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, amb 
el següent tenor literal:
 
“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la 
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados 
informes.”
 
Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu 
article 9 i ss. en relació al procediment per a la tramitació de factures i les actuacions 
de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que substitueix l’anterior règim del 
derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre.
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 20 de juliol de 2017 , el 
qual se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2017 
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 DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
 
Adoració Fornòs Clúa, tècnica d’administració general del grup A, que per estar 
vacants les places  de secretaria i d’intervenció realitza accidentalment aquestes 
funcions nos sols a l’Ajuntament, si no al Patronat de l’Escola Municipal de Música i 
Dansa i a la Societat Móra d’Ebre Bus SL, (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 
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qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 
- Període: segon trimestre 2017
 
- Caràcter: preceptiu
 
 
I.- ANTECEDENTS
 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 
es va acordar la creació del Registre d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada 
en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, quan en el seu article tercer afegeix una Disposició 
Transitòria Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
avui Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
que diu:
 
“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, 
se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.”
Així mateix és important destacar la modificació de l’art. 216.4 del RDL 3/2011 de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic introduïda per la Disposició Final Primera de la Llei 13/2014 de 14 de juliol, de 
transformació del Fons per al Finançament dels pagaments a proveïdors, en el sentit 
següent:
“216.4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de 
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de 
dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes 
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo 
de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación 
del servicio. 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato 
y en alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea 
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manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si 
procede, y efectuado el correspondiente abono.” 
Aquesta nova regulació determina que l’obligació que té l’Administració Local de 
pagament de les factures s’articularà de la següent manera:
Des de que es registra una factura, s’haurà de procedir a la seva aprovació en un 
termini de trenta dies i a partir d’aquest reconeixement de l’obligació, l’Administració 
disposarà de trenta dies més per al seu pagament, per la qual cosa, el còmput total 
de dies és de seixanta dies. 
 
Segon.- Vist el que disposa l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificat 
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul 
del creixement i de la creació d’ocupació, pel que respecta a la determinació del 
termini de pagament, en el següent sentit:
“1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de 
pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción 
de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la 
factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad. 
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a 
sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha 
de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios. 
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura 
por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de 
pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, 
la integridad de la factura, y la recepción por el interesado. 
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o 
de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta 
días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación 
de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la 
fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso 
aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la 
aceptación o verificación. 
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados 
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo 
superior a 60 días naturales. 
4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 
quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en 
dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a 
efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre 
que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a 
la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de 
facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta 
días naturales desde esa fecha.” 
 
Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
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“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo.”
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
 
Cinquè.- Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures al Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en 
el qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la 
relació de factures de més de tres mesos d’antiguitat sense reconeixement 
d’obligació o justificació d’absència del tràmit, així com pel que fa a les factures o 
documents justificatius que han sobrepassat el termini d’un mes des de la seva 
anotació en el Registre de Factures, sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar 
el reconeixement de l’obligació. 
 
Tanmateix, l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta 
funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 
10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
 
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno.”
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint 
dies de la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel 
que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2014. 
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre 
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comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les 
Administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada 
al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics 
del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en 
desenvolupament de la disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre.
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No 
obstant això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de 
tres mesos per a adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics 
establerts en aquesta ordre.
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de 
l’interventor al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al formulari 16 
“Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 
16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 
27 d’abril, es suprimeix el model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de 
l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de 2015. 
Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart trimestre de 
2014.
 
Aquesta darrera novetat ve motivada per la publicació del període mitjà de pagament 
a proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions 
Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prevista a l’article 28 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.
 
Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre per l’Ordre HAP/2082/2014 s’han introduït canvis en la informació a 
subministrar relativa a la morositat en les operacions comercials,  fet que ha 
comportat l’obligació de remetre la informació de cada entitat i del conjunt de la 
Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà tota la informació referent a la 
morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament, l’organisme autònom de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa, i 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 
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pagament durant el segon trimestre natural de l’exercici 2017, 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 231 241.627,97 €
Escola de Música 22 1.839,82 €
Móra d’Ebre Bus, SL 22 6.348,87 €
 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el 
termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu 
el seu pagament durant el segon trimestre natural de l’exercici 2017, són les 
següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 182 185.410,39 €
Escola de Música 5 1.786,97 €
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 €
 
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el 
termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu 
el seu pagament a la data de tancament del segon trimestre natural de l’exercici 
2017, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 244 362.274,15 €
Escola de Música 7 568,58 €
Móra d’Ebre Bus, SL 2 2.836,91 €
 
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el 
termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu 
el seu pagament a la data de tancament del segon trimestre natural de l’exercici 
2017, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 374 343.004,45 €
Escola de Música 0 0,00 €
Móra d’Ebre Bus, SL 3 1.353,36 €
 
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, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al segon 
trimestre de l’exercici 2017, 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.
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Expedient 351/2017. Aprovació / seguiment del Pla econòmic-financier

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, 
Abstencions: 5, Absents: 0

1.- ANTECEDENTS
 
1- La liquidació del pressupost general de l’exercici 2016, aprovada mitjançant 
Decret de l’Alcaldia núm. 20170034 de data 26 d’abril de 2017, no compleix la regla 
de la despesa en termes consolidats i ajustats, que estableix la LO 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per aquest motiu, s’ha procedit a la formulació d’un Pla econòmic financer (Escenari 
Pressupostari Pluriennal) amb horitzó temporal d’un any (2018), per tal que 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre doni compliment als objectius que preveu l’article 21 de 
l’esmentada llei. 
 
2- Aquest Pla ha estat elaborat pels Serveis Econòmics del SAM de la Diputació de 
Tarragona, de manera que s’han consolidat les dades de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre, l’organisme autònom municipal, Escola Municipal de Música i Dansa, i la 
societat municipal, Móra d’Ebre Bus, SL, atès que aquest ens dependent de 
l’ajuntament es finança en menys d’un 50% amb ingressos de mercat, de conformitat 
amb el que estableix la normativa d’estabilitat pressupostària.
 
3- La secretària – interventora acctal. ha emès informes en relació al pla econòmic 
financer 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 reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, aprovat mitjançant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a 
l’esmentada Llei Orgànica. 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades 
a formular un pla econòmic i financer corrector durant l’any en curs i el següent.
 
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de 
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan 
competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la 
corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per 
la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran 
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retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor per al seu 
coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les 
Lleis per als Pressupostos de l’entitat. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Aprovar el pla econòmic financer del període 2017-2018, que aconsegueix el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i de 
l’objectiu del deute públic en el termini màxim d’un any, detall del qual figura a 
l’annex, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Segon.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
 
Tercer.- Comunicar el Pla aprovat al Ministerio, mitjançant l’adreça de correu 
electrònic incidencias-pefel@minhafp.es. 
 
Quart.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest expedient al Departament de 
Comptabilitat-Intervenció.

 

Expedient 194/2017. Aprovació/Seguiment Pla de Sanejament

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, 
Abstencions: 5, Absents: 0

1. ANTECEDENTS
 
1.1 Ates que l’Ajuntament de Móra d’Ebre té la intenció d’iniciar la prestació d’un nou 
servei turístic que consisteix en la compra i explotació d’una embarcació per a 
trajectes fluvials pel riu Ebre. Arran de la consulta realitzada pel Consistori a l’òrgan 
que exerceix la Tutela Financera dels Ens Locals del Departament de 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, cal justificar la sostenibilitat i entre els 
documents per acreditar-la, cal la confecció d’un Pla de Sanejament, en termes 
consolidats, que reculli les previsions de liquidació dels exercicis 2017 a 2020, tot 
incloent les dades econòmiques del nou servei que recull l’informe de l’empresa 
Jurisa, contractada a l’efecte.
 
1.2 Aquest Pla ha estat elaborat pels Serveis Econòmics del SAM de la Diputació de 
Tarragona, de manera que s’han consolidat les dades de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre, l’organisme autònom municipal, Escola Municipal de Música i Dansa, i la 
societat municipal, Móra d’Ebre Bus, SL, atès que aquest ens dependent de 
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l’ajuntament es finança en menys d’un 50% amb ingressos de mercat, de conformitat 
amb el que estableix la normativa d’estabilitat pressupostària.
 
1.3 La secretària – interventora acctal. ha emès el corresponent informe en relació al 
pla de sanejament  pel que respecta al compliment dels principis i objectius. 
 
1.4 En el moment  de la confecció del Pla de Sanejament Financer es disposa de la 
liquidació del pressupost del 2016 i per tant, s’ha treballat amb aquesta i les 
previsions de liquidació dels exercicis 2017 a 2020.
 
1.5 Vist l’informe d’intervenció de data 31 de juliol de 2017 que consta a l’expedient.
 
1.6 En Junta de Govern Local de data 2 d’agost de 2017 es va aprovar el Pla de 
Sanejament que consta a l’annex ja que no estava prevista una sessió plenària a curt 
termini.
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local RSAL, modifica l’article 7 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora d eles Bases del règim Local, que estableix que les competències locals 
seran pròpies, delegades i diferents a les pròpies o delegades.
 
L’apartat 4 d’aquell mateix article 7, disposa que els ens locals només podran exercir 
competències diferents a les pròpies quan no es posi en risc la sostenibilitat 
financera del conjunt de la hisenda municipal, d’acord amb els requeriments de la 
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i al mateix temps, no 
s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra 
Administració Pública. 
 
Així mateix, per exercir una nova competència no inclosa  a l’article 7.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de BRL, són necessaris i vinculats l’informe previ de 
l’administració competent per raó de la matèria, en el que s’assenyali la inexistència 
de duplicitats i l’informe previ de l’Administració que tingui atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de la nova competència, segons el que es 
recull al punt 9 de la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens 
locals per a l’exercici 2017.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’agost de 2017 en el 
que s’aprova el  pla de sanejament del període 2017-2020 detall del qual figura a 
l’annex.
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest expedient al Departament de 
Comptabilitat-Intervenció.
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Expedient 492/2017. Modificació de Crèdits 6/17 i 2/17 de les bases d'execució del 
pressupost

Favorable Tipus 
de 
votació: 
Ordinàri
a
A favor: 
8, En 
contra: 
0, 
Abstenci
ons: 4, 
Absents: 
1

1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 20170066 de data 3 d’agost 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 despeses  
exposades i justificades al Decret. Així com l’expedient 02/2017 de modificació de les bases d’execució del pressupost 2017.
 
1.2.  La  Regidoria  d’Hisenda  ha  proposat  les  aplicacions pressupostàries  i  els  imports  que s’han de modificar  i  ha justificat  
l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent. Així mateix, ha justificat que el finançament a través  
de les baixes de crèdits de despeses d’aplicacions pressupostàries no compromeses del pressupost vigent no perjudiquen el  
funcionament normal dels serveis.
 
1.3. 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:
 
Despeses que cal finançar:
 
1/ Suplement de crèdit
 
PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Augment Pressupost 

definitiu

2 912 10000 CARRECS ELECTES 44.550,00 445,50 44.995,50
4 912 11000 BÀSIQUES CÀRREC DE CONFIANÇA 14.200,00 142,00 14.342,00
4 912 11001 COMPLEMENTÀRIES CÀRREC DE CONFIANÇA 23.800,00 238,00 24.038,00
4 920 12000 SOUS GRUP A1 OFICINES 23.000,00 230,00 23.230,00

4 920 12003 SOUS GRUP C1 OFICINES 56.000,00 560,00 56.560,00
4 130 12004 SOUS GRUP C2 POLICIA LOCAL 25.000,00 250,00 25.250,00

4 440 12004 SOUS GRUP C2 XOFERS 10.000,00 100,00 10.100,00
4 323 12005 SOUS GRUP E CEIP 10.000,00 100,00 10.100,00

4 440 12005 GOUS GRUP E XOFERS 10.000,00 100,00 10.100,00
4 130 12006 TRIENNIS POLICIA LOCAL 4.000,00 40,00 4.040,00

4 323 12006 TRIENNIS CEIP 1.300,00 13,00 1.313,00
4 440 12006 TRIENNIS XOFERS 4.500,00 45,00 4.545,00
4 920 12006 TRIENNIS OFICINES 16.500,00 165,00 16.665,00
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4 130 12100 COMPLEMENT DESTÍ POLICIA 10.000,00 100,00 10.100,00
4 323 12100 COMPLEMENT DESTIÓ CEIP 3.000,00 30,00 3.030,00

4 440 12100 COMPLEMENT DESTÍ XÒFERS 8.000,00 80,00 8.080,00
4 920 12100 COMPLEMENT DESTIÓ OFICINES 32.000,00 320,00 32.320,00
4 130 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA 13.000,00 130,00 13.130,00
4 323 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC CEIP 1.800,00 18,00 1.818,00

4 440 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC XÒFERS 12.000,00 120,00 12.120,00
4 920 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC OFICINES 48.000,00 480,00 48.480,00

4 130 12103 ALTRES COMPLEMENTS POLICIA 21.000,00 210,00 21.210,00
4 323 12103 ALTRES COMPLEMENTS CEIP 10000,00 100,00 10.100,00

4 440 12103 ALTRES COMPLEMENTS XÒFERS 1.200,00 63,56 1.263,56
4 920 12103 ALTRES COMPLEMENTS OFICINES 40.000,00 400,00 40.400,00

4 130 13000 PERSONAL LABORAL FIX POLICIA 28.000,00 280,00 28.280,00
4 1532 13000 PERSONAL LABORAL FIX BRIGADA OBRES 30.000,00 300,00 30.300,00
4 323 13000 PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA BRESSOL 25.000,00 250,00 25.250,00
4 3321 13000 PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA 21.000,00 210,00 21.210,00

4 920 13000 PERSONAL LABORAL FIX OFICINES 22.000,00 220,00 22.220,00
4 130 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL POLICIA 178.000,00 1.780,00 179.780,00

4 1532 13100 PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  BRIGADA 
OBRES

180.000,00 1.800,00 181.800,00

4 163 13100 PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  NETEJA 
CARRERS

29.000,00 290,00 29.290,00

4 165 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL ELECTRICISTES 37.500,00 375,00 37.875,00
4 171 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL JARDINERS 46.000,00 460,00 46.460,00
4 231 13100 PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  SERVEI  I 

PROMOCIÓ SOCIAL
10.000,00 100,00 10.100,00

4 323 13100 PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  ESCOLA 
BRESSOL

13.000,00 130,00 13.130,00

4 330 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL TEATRE 26.000,00 260,00 26.260,00
4 3321 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA 45.000,00 450,00 45.450,00
4 337 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL CASAL JOVE 7.800,00 78,00 7.878,00
4 338 13100 PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  FESTES 

POPULARS
21.000,00 210,00 21.210,00

4 341 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINES 4.300,00 43,00 4.343,00
4 920 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINES 241.400,00 2.414,00 243.814,00
5 1532 13100 PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  BRIGADA 

TREBALL ALS BARRIS
20.104,00 244,65 20.348,65

4 130 13110 PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIGILANT 49.000,00 490,00 49.490,00

4 337 13110 TEMPORAL LABORAL PARC DE NADAL 9.000,00 90,67 9.090,67
4 920 13110 PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  NETEJA 

EDIFICIS
84.000,00 840,00 84.840,00

4 920 13120 LABORAL TEMPORAL SERVEIS MULTIPLES 28.000,00 280,00 28.280,00

5 920 13120 PERSONAL LABORAL GARANTIA JUVENIL 27.194,23 297,82 27.492,05
5 920 13130 PERSONAL LABORAL DINAMITZADOR TREBALL 

ALS BARRIS
7.098,36 85,57 7.183,93

4 430 14000 ALTRE PERSONAL TURISME 23.000,00 230,00 23.230,00

4 221 16008 ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACEUTICA 25.000,00 250,00 25.250,00
2 920 16200 FORMACIÓ  I  PERFECCIONAMENT  DEL 

PERSONAL
2.000,00 20,00 2.020,00

4 221 16400 FONS SOCIAL 7.200,00 72,00 7.272,00

   Total augment pressupost despeses:  17.030,77  
 
 
2/ Crèdit extraordinari
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PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Crèdit 
extraordinari

17 341 48900 Subvenció esportiva La Picossa Trial 0,00 1.000,00
15 4311 48900 Subvenció comercial Unió de Botiguers 0,00 2.000,00

   Total augment pressupost despeses:  3.000,00

 
 
Finançament que es proposa:
 
1/ Baixa de partides de despesa
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Disminució Pressupost 

definitiu

       
6 1532 62300 Càmeres de vigilància 4.500,00 3.000,00 1.500,00
5 929 500 Fons de contingència 28.285,00 17.030,77 11.254,23

   Total disminució pressupost despeses:  20.030,77  
 
 
1.4.      L’annex 4 de les bases d’execució del pressupost 2017 conté les subvencions a les entitats per a l’exercici 2017, per tant,  
s’ha de modificar aquest per incloure les despeses objectes d’aquesta modificació de crèdit.
 
1.5.      Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de les Bases d’execució del pressupost de 2017 proposada, consistent 
en la modificació de l’annex 4:
 
 
“ANNEX 4  PRESSUPOST 2017
 
SUBVENCIONS ENTITATS 2017

SOCIALS 22-231-48000  
Associació de Jubilats 9.200,00
Associació Parkinson 500,00

Càritas 600,00
Beneficiència Mejador Lluis Viñas 2.000,00
TOTAL 12.300,00

ESPORTIVES 17-341-48900  
Club Esportiu Olímpic 15.000,00
Caçadora de l'Ebre 2.500,00
Club Bàsquet 5.250,00
Club Nàutic 4.200,00

Club Futbol Sala 2.500,00
Esdeveniments esportius 350,00

Agrupació Excursionista 800,00
La Picossa Trail 1.000,00

Club Petanca 1.200,00
Club Slot 1.000,00

Tenis Open Ribera 500,00
Club Judo 500,00
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Penya Ciclista 1.200,00
Veterans Futbol 400,00

Altres 1.500,00
AS Racing Kart 800,00
Motor Club Galatxo 5.000,00
TOTAL 42.700,00

ENSENYAMENT 18-320-48900  
AMPA Col·legi Santa Teresa 1.000,00
AMPA Col·legi Lluís Viñas 2.000,00
TOTAL 3.000,00

CULTURALS 23-330-48900  
Amics de Sant Jeroni 3.500,00
Associació Setmana Santa 600,00
AMPA Escola de Música 500,00

Amics del Col·leccionisme 100,00
Colla de Diables 1.700,00

Colla Gegantera 1.000,00
Agrupació Sardanista 1.500,00

Campus Jota 3.000,00
Ball en Linia Enganxats al Country 400,00
La Obrera 400,00
Plaça Estrella Mora Morísca 100,00

Plaça Estrella Sant Joan 900,00
Barris Citel·la Móra Morísca 100,00
Grup Teatral 1.500,00
Societat Ateneu Musical 600,00

Amics de l'Art 700,00
Baronia d'Entença 1.000,00

TOTAL 17.600,00

JOVENTUT  25-330-48900  
Centre d’Esplai Treu Banya 7.700,00
TOTAL 7.700,00

 
COMERCIAL   15-4311-48900  

Unió de Botiguers 2.000,00
TOTAL 2.000,00

  
”
 
1.6. Atès que la secretaria – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de crèdit proposada, la modificació  
de les bases d’execució del pressupost i pel que respecta al compliment dels principis i objectius, d’acord amb la Llei Orgànica  
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, 
de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així com el  
nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,  
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica. 
 
 
2.- FONAMENTS DE DRET
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 164 a 169 i 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 2 a 20 i 34 a 38 del RD 500/1990; ; a l’article  
31 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; l’article 50 de la llei 47/2003, de  
26 de novembre, General pressupostària i al Títol III de la Llei 3/2017, de 27 de juny, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a  
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l’any 2017.
 
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. Les Bases d’execució del pressupost, recullen a la base 43a que es competència del Ple l’aprovació de l’expedient d’utilització 
del Fons de contingència, previ informe de la intervenció, i l’aprovació posterior de la corresponent modificació de crèdit.
5.  L’aprovació d’aquests  expedients és competència  del  Ple de la  Corporació i  hi  són d’aplicació les mateixes normes sobre  
informació, reclamacions i publicitat previstes en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la  
Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del pressupost.
 
6. Des del punt de vista del procediment d’aprovació, indicar el següent:
 
6.1. D’acord amb els articles 168, 169 i 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la  
Llei reguladora de les hisendes locals, la proposta de modificació, amb l’informe previ de la Intervenció, ha de ser sotmesa pel 
president a l’aprovació del Ple de la Corporació.
 
6.2. En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora  
de les hisendes locals, els expedients s’han de publicar al BOP i al tauler d’anuncis durant quinze dies perquè els interessats els  
puguin  examinar  i  puguin  formular-hi  reclamacions.  Els  expedients  es  consideraran  definitivament  aprovat  si  en  el  termini  
d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. 
 
6.3. Quan l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar resumit per capítols, al BOPT i al tauler d’anuncis. Tanmateix,  
la modificació proposada de les Bases d’execució del pressupost també s’ha de publicar al BOPT i al tauler d’anuncis.
 
6.4. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei  7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local, l’aprovació de la  
modificació del pressupost i de les Bases d’execució es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
 
7. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
reguladora de les hisendes locals, amb relació als articles 3 i  11 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i  
sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les  
despeses i  ingressos de les  Administracions Públiques i  resta  d’entitats  que formen el  sector  públic,  es sotmetrà al principi  
d’estabilitat pressupostària. Tot això, en concordança amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual  
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així com el nou reglament d’estabilitat  
pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  aprovat  mitjançant  l’Ordre  2105/HAP/2012,  d’1  d’octubre,  modificada  per  l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a  
l’esmentada Llei Orgànica. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 d’octubre de 2017,
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD,
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2017 mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i  
crèdit extraordinari d’acord amb la relació de despeses especificada en el punt 1,4 de la part expositiva:
 

1/ Suplement de crèdit, per import de 17.030,77 €
2/ Crèdit extraordinari, per import de 3.000,00 €
1/ Baixa de partides de despesa per import de 20.030,77 €
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Segon.- Aprovar inicialment l’expedient 02/2017 de modificació de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017, en el 
sentit de modificar l’Annex 4, d’acord amb la relació especificada al punt 1.5 de la part expositiva.
 
Tercer.- Exposar al públic aquests expedients, 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.  
 
Quart.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció.
 
 
El sr. Alcalde explica que hi ha un punt que li afecta a la senyora Gurrera de manera personal i per tant  no 
votarà per abstenció reglamentaria.

 

Expedient 794/2017. Modificació de Crèdits

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, 
Abstencions: 5, Absents: 0

1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 20170092 de data 17 d’octubre 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 despeses exposades i justificades al Decret. 
 
1.2. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de modificar i ha  
justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent. Així mateix, ha justificat que el 
finançament a través de les baixes de crèdits de despeses d’aplicacions pressupostàries no compromeses del 
pressupost vigent no perjudiquen el funcionament normal dels serveis.
 
1.3. 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:
 
Despeses que cal finançar:
 
1/ Suplement de crèdit
 
                                                               PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Augment Pressupost 

definitiu
7 454 21001 Manteniment camins forestals 29.995,00 5.905,00 35.900,00

   Total augment pressupost despeses:  5.905,00  
 
 
2/ Crèdit extraordinari
 
                                                               PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Crèdit 
extraordinari

10 161 63300 Recanvi bomba submergible HP75 0,00 6.461,81
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   Total augment pressupost despeses:  6.461,81

 
 
Finançament que es proposa:
 
1/ Baixa de partides de despesa
 
                                               PRESSUPOST DE DESPESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Pressupost 

definitiu

       
6 1532 62300 Càmeres de vigilància 1.500,00 1.500,00 0,00
2 011 31000 Interessos crèdits 124.505,90 10.866,81 113.639,09

   Total disminució pressupost despeses:  12.366,81  
 
 
 
1.4. Atès que la secretaria – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de crèdit proposada i 
pel  que respecta al compliment dels principis i  objectius, d’acord amb la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, 
així  com  el  nou  reglament  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  aprovat  mitjançant  l’Ordre 
HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen les  obligacions de subministrament d’informació  
previstes a l’esmentada Llei Orgànica. 
 
1.5. Informar que en relació a l’expedient 04/17 de modificació de crèdit i a l’expedient 01/17 de modificació de  
les bases d’execució del pressupost 2017, aprovats en sessió plenària de data 21 de juny de 2017, s’ha detectat 
una errada material en el sentit de que on diu “Subvenció esportiva Motor Club Galatxo” ha de dir “Subvenció 
esportiva Motor Club Circuit” i on  diu “Motor Club Galatxo” ha de dir “Motor Club Circuit”.
 
 
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 amb 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 
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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. 
 
6. En relació al punt 1.5 dels antecedents s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015,  
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
A la vista del  dictamen favorable de la Comissió Informativa General  de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
 
Primer.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  núm.  8/2017  mitjançant  la  modalitat  de 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:
 
Despeses que cal finançar:
 
1/ Suplement de crèdit
 
                                                               PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Augment Pressupost 

definitiu
7 454 21001 Manteniment camins forestals 29.995,00 5.905,00 35.900,00

   Total augment pressupost despeses:  5.905,00  
 
 
2/ Crèdit extraordinari
 
                                                               PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Crèdit 
extraordinari

10 161 63300 Recanvi bomba submergible HP75 0,00 6.461,81

   Total augment pressupost despeses:  6.461,81

 
 
Finançament que es proposa:
 
1/ Baixa de partides de despesa
 
                                               PRESSUPOST DE DESPESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Pressupost 
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definitiu

       
6 1532 62300 Càmeres de vigilància 1.500,00 1.500,00 0,00
2 011 31000 Interessos crèdits 124.505,90 10.866,81 113.639,09

   Total disminució pressupost despeses:  12.366,81  
 
 
 
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.- Esmenar l’errada material detectada a l’expedient de modificació de crèdit 4/2017 i a l’expedient de 
modificació de les bases d’execució del pressupost 1/2017 aprovats en sessió plenària de data 21 de juny de 2017: 

-          On diu “Subvenció esportiva Motor Club Galatxo” ha de dir “ Subvenció esportiva Motor Club Circuit” i 
on  diu “Motor Club Galatxo” ha de dir “Motor Club Circuit”.  

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

 

Expedient 799/2017. Aprovació massa salarial exercici 2017

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, 
Abstencions: 2, Absents: 0

Expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal 
laboral de l’Entitat corresponent a l’exercici 2017.
 
ANTECEDENTS
 
Per Resolució d’aquesta Alcaldia es va ordenar la iniciació d’expedient per a 
l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d’aquesta 
Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informes 
per part de Secretaria i acreditació per la Intervenció.
 
El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment 
pel Ple en acord de data 19 de desembre de 2016, el qual va esdevenir definitiu, una 
vegada exposat al públic sense reclamacions.
 
FONAMENTS DE DRET
 
L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a 
les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral 
del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter 
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
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L’article 18, apartat quatre, de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2017, disposa que la massa salarial del personal laboral, està 
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses 
d’acció social i que es podrà incrementar en un 1% de les meritades per aquest 
personal en 2016, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de 
comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i 
indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social 
a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions 
o acomiadament.
 
Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa 
vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals 
correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció 
prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL.
 
La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al 
Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest 
article 103.bis LBRL.
 
A la vista de l’informe de Secretaria-Intervenció, en el qual s’ha acreditat que l’import 
de la massa salarial del personal laboral de l’Entitat per a l’exercici de 2017, 
ascendeix a 1.165.700,00 €, i que aquest import ha augmentat respecte la de 
l’exercici de 2016, 1.117.687,92 €,  en un 4,12 % total, és a dir un increment del 3,12 
% sobre establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de presupuestos generales del 
Estado per a 2017.
 
A la vista de la memòria de l’alcaldia on es posa de manifest que l’increment, tal com 
es pot comprovar, be donat per noves incorporacions, i del personal absorbit des de 
l’ajuntament provinent de la Societat Esportiva Móra d’Ebre, de capital íntegrament 
municipal, la qual va ser dissolta durant l’exercici de 2016, que ascendeixen a  
l’import de 49.100,00 €, i que, conseqüentment, no estaven contemplades en el 
pressupost de l’exercici de 2016, per la qual cosa s’entén que aquestes no s’haurien 
de comptabilitzar. i que  es pot concloure que la massa salarial pel 2017 no ha sofert 
cap increment,  sinó ans el contrari i que com a conseqüència de la reestructuració 
de les diverses aplicacions pressupostàries del Capítol I ha esdevingut negatiu. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a 
l’exercici 2017, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la de l’exercici de 2016 per 
aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 
1.165.700,00 €.
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SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
província.
 

 

Expedient 798/2017. Expedient ordenances exercici 2018

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 
5, Absents: 0

Atès que correspon als ens locals en l’àmbit de llurs competències la potestat 
tributària i financera, així com la imposició i reordenació dels seus tributs propis, i que 
aquests han de ser establerts i regulats per les corresponents ordenances fiscals.
 
Els ens locals han d’aprovar definitivament i publicar els acords precisos d'imposició i 
ordenació dels tributs, amb la finalitat de poder exigir impostos, taxes i preus públics 
de conformitat amb allò exposat  al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de  la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
Es pretén la modificació d’ordenances fiscals, així com preus públics per a l’exercici 
de 2018.
 
Ordenances fiscals següents:  
 
-núm. 1, Impost sobre bens immobles, incorporant aclariments sobre l’exempcions 
que se sol•licitin.
-núm. 2, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, incorporant bonificacions 
vehicles elèctrics i híbrids
-núm. 6, expedició de documents administratius, incorporant nous supòsits de 
redacció d’informes tècnics.
-núm. 17, taxa ocupació domini públic, parades, barraques, castes de venda, etc,  
ampliant la naturalesa de la mateixa i incorporant nous supòsits d’ocupació, com són 
xurreries, foodtrucks, elements publicitaris.
-núm. 21, plus vàlua, modificant vigència de bonificacions ampliant-la fins a data 31 
de desembre de 2018.
 
Creació del nou reglament de creació de fitxers de dades de caràcter personal de 
l’ajuntament, amb la incorporació dels nous fitxers existents  i adaptat a la normativa 
de la LPD, deixant sense efectes l’actual, d’acord amb l’auditoria realitzada pel 
compliment de la LPD
 
Preus públics
 
Establiment  i  modificació d’annexos de l’ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels 
preus públics:
 
-annex 2, utilització de locals i equipaments públics, incorporant nous equipaments 
així com les fiances de garantia
-annex 5, utilització de tanques, actualitzant l’import, així com incorporant les 
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despeses de trasllat per part de l’ajuntament.
-annex 11, subministrament de materials, incorporant nous tipus de materials, així 
com incorporant les despeses de trasllat per part de l’ajuntament.
-annex 13, Llar d’infants, incorporant bonificació famílies nombroses i monoparentals.
-annex 15, festes majors, incorporant venda d’entrades a espectacles i reserves de 
taules.
-annex 17, establiment del preu públic per la prestació de serveis a les piscines 
municipals, instal•lacions esportives i altres serveis anàlegs, derogant-se l’actual 
ordenança fiscal núm. 16, piscines municipals, per ser prestats aquests serveis per 
un concessionari.
 
Vistos els informes de secretaria-intervenció que consten a l’expedient, així com 
l’altra documentació que s’acompanya.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4 de l’ordenança fiscal 
núm. 1, IBI,
 
Segon.: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4 de l’ordenança fiscal 
núm. 2, IVTM, 
 
Tercer.: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7 de l’ordenança núm. 6, 
reguladora de taxa per expedició de documents administratius.
 
Quart: Aprovar provisionalment la modificació del articles 1 i 6 de l’ordenança fiscal 
núm. 17, reguladora de la taxa ocupació domini públic, parades, barraques, castes 
de venda, etc,
 
Cinquè: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’ordenança fiscal 
núm. 21, Plus Valua,
 
Sisè: Aprovar provisionalment el reglament de creació de fitxers de dades de 
caràcter personal de l’ajuntament de Móra d’Ebre
 
Setè: Derogar l’actual ordenança que regula la creació dels fitxers de dades de 
caràcter personal de l’ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Vuitè: Derogar l’actual ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la 
prestació de serveis a les piscines municipals, instal•lacions esportives i altres 
serveis anàlegs, a l’establir-se l’annex núm. 17 a l’ordenança fiscal núm. 20, 
reguladora dels preus públics.
 
Novè: 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.
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Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició 
d’interessat, en els termes de l’art. 18 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals,  pot examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que consideri oportunes.
 
Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, 
s’entendran definitivament adoptats els acord provisionals.
 
La sra. Agné comenta que s’abstindran, que la ordenança número 2 que tracta dels vehicles 
elèctrics i híbrids que fan una modificació de un 50 i un 40 respectivament, els hi hagués 
agradat que fos més rebaixat. El sr. Alcalde li respon que entén perfectament la posició del  
seu partit però li recorda que això no estava vigent en aquest ajuntament i que per tant el 
que si que fan és ficar en marxa una bonificació que fins ara no existia. Consideren que per 
començar és suficient el 50% pel que fa als vehicles 100% elèctrics i d’un 40% amb els híbrids,  
la qual  cosa no suposa que si en un futur això es pugui plantejar.  Li  diu que de tenir  en 
compte  que  en  el  futur  està  pensat  que  els  vehicles  vagin  a  més,  per  tant   si  aquesta 
modificació perdura en el temps amb percentatges molt més elevats tindrem un problema 
greu  que  és  que el  padró  de recaptació  pel  que  fa  impostos  municipals  en  l’àmbit  dels 
vehicles disminuirà dràsticament la qual cosa significa que disminuirà dràsticament el ingrés 
que l’ajuntament te en aquest concepte.
 
 
La  sra.  Agné diu que també voldria  matisar  que  encara  no hi  ha cap punt de recàrrega 
elèctric públic, El sr. Alcalde respon que fa anys que hi ha un punt de recàrrega elèctrica. La 
sra.  Agné pregunta  si  la  gent  hi  pot  anar.  El  sr.  Alcalde respon que si  realment  hi  ha  la 
necessitat i algú la planteja s’estudiarà i es veurà com i de quina manera es dona accés.

 

Expedient 803/2017. Sol·licitud bonificació ICIO

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

En data 4 de gener de 2017 va tenir entrada al Registre general d’aquest 
Ajuntament,  amb el núm. 17/17, la sol•licitud de la llicència municipal d’obres per 
part del Departament d’Ensenyament, per la reforma i ampliació de l’Escola Lluís 
Viñas i Viñoles.
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 7 d’agost de 2017 va atorgar llicència 
urbanística núm. 501/17, ascendint la liquidació de la quota de l’ICIO  a l’import de 
21.600,15 € i la quota de la taxa a la quantitat de 1.749,00 €.
 
Atès que en l’escrit de sol•licitud de la llicencia municipal d’obres, el Departament 
d’Ensenyament, recorda l’exempció i/o bonificació dels tributs corresponents a obres 
realitzades en centres docents, al•legant el previst als articles 21 i 103 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 i en les Ordenances Fiscals Municipals. 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a 
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l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres es preveu la bonificació d’aquest 
impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança fiscal. 
 
Pel que fa a l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 restaran exemptes de 
taxes en el cas dels serveis d’Ensenyament.
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es 
podran bonificar fins un 95% de la quota de l'impost les construccions, instal•lacions 
o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol•licitud del subjecte 
passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria d’Ensenyament, declarant que les 
obres realitzades a l’Escola Lluís Viñas i Viñoles són d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials.
  
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Escola Lluís Viñas i Viñoles, expedient 501/17, com a 
d’interès municipal per circumstàncies socials, pels raonaments de la memòria de 
l’alcaldia i de la regidoria d’Ensenyament de data XX d’octubre de 2017, segons 
consta a l’expedient.
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de la quota de l'ICIO  de la 
llicència d'obres núm. 501/17, per import de 21.600,15 €, promoguda pel 
Departament d’Ensenyament.
 
TERCER: Declarar l’exempció de l’import de la Taxa per Expedició de Documents 
Administratius de la llicencia d’obres núm. 501/17, per import de 1749,00 €, 
promoguda pel Departament d’Ensenyament.
 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i 
comunicar-lo al Departament d’Ensenyament.

 

Expedient 813/2017. Sol·licitud bonificació ICIO

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 
2, Absents: 0

En data 1 de setembre de 2017 va tenir entrada al Registre general d’aquest 
Ajuntament,  amb el núm. 2936/17, la sol•licitud de l’empresa Sorea, S.A.U.  de 
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llicència municipal d’obres per la construcció d’una coberta lleugera en la Pista 
Poliesportiva de Móra d’Ebre.
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 14 de setembre de 2017 va atorgar 
llicència urbanística núm. 604/17, ascendint la liquidació de la quota de l’ICIO  a 
l’import de 2.681,49 €.
 
Atès que en la sol•licitud de llicencia municipal d’obres esmentada, l’empresa Sorea, 
S.A.U. sol•licita la bonificació del 95 % de l’ICIO al•legant que concorren 
circumstancies socials d’interès públic. 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a 
l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres es preveu la bonificació d’aquest 
impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança fiscal. 
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es 
podran bonificar fins un 95% de la quota de l'impost les construccions, instal•lacions 
o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol•licitud del subjecte 
passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria d’Esports, declarant que les obres 
realitzades a la Pista Poliesportiva de Móra d’Ebre són d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials.
 
 A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades per l’empresa Sorea, S.A.U. , a la Pista 
Poliesportiva de Móra d’Ebre, expedient 604/17, com a d’interès municipal per 
circumstàncies socials, pels raonaments de la memòria de l’alcaldia i de la regidoria 
d’Esports de data XX d’octubre de 2017, segons consta a l’expedient.
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de la quota de l'ICIO de la 
llicència d'obres núm. 604/17, per import de 2.681,49 €, promoguda per l’empresa 
Sorea, S.A.U. 
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i 
comunicar-lo a l’empresa Sorea, S.A.U. .

 

Expedient 800/2017. Procediment de baixa dedicació parcial membre de la 
Corporació
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Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, 
Abstencions: 5, Absents: 0

Atès que en sessió plenària de data 14 de juliol de 2017, en tre d’altres s`acordà: 
 
“PRIMER: Establir que amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, 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 en dotze  pagues:
 
Sra. MARIA RODRIGUEZ GRAU 14.850,00 EUROS
 
A la vista de l’escrit presentat en registre general de l’ajuntament, núm. RE 
2017-E-RE-12, per la Sra. Rodriguez Perez, mitjançant el qual manifesta que el 
proper dia 1 de setembre inicia una relació laboral a jornada completa com a  
professora d’un centre docent de la población i demana que es doni de baixaz la 
dedicació parcial establerta en la sessió plenària abans esmentada.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Modificar l’acord plenari de data 1 de juliol de 2015, donant de baixa la 
dedicació establerta per a la regidoria de la Corporació, Saa. María Rodríguez Grau.
 
SEGON: Comunicar aquest acord als organismos escaients.

 

Expedient 749/2017. Revisió Anual del Padró Municipal de Habitants

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

ANTECEDENTS
 
Pels  serveis  municipals  s’han  confeccionat  els  resums numèrics  de  la  revisió  del  Padró  municipal  
d’habitants referida a l’1 de gener de 2017, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme  
durant l’exercici 2016.
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el Padró 
d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi 
mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers 
mensuals fins al mes de març de 2017
 
 FONAMENTS DE DRET
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1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i  
demarcació territorial de les entitats locals.
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la 
qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General  
per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als  
ajuntaments  sobre  la  revisió  anual  del  Padró  municipal  i  sobre  el  procediment  d’obtenció  de  la  
proposta de xifres oficials de població.
 
 A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants 
d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2017, i que conté la xifra total d’habitants del  
municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016. El resum que s’aprova és el  
següent:
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 01/01/2017
 
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
 
Població de dret a 1 de gener de 2016                                        5597
 
CONCEPTES                                                                                                 HOMES                    DONES                 
TOTAL    
 
Altes  I  Baixes  de l’1  de gener de 2016 a l’1  de gener  de 2017                    34                        10          
                44
 
Població de dret a 1 de gener de 2017                                                      2812                    2829                     
5641
                                                                
                                                                                                  
 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2017, que resulta d’aquesta rectificació,  
juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a  
la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions  
tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta 
de xifres oficials de població.
 
 
El  sr.  Alcalde explica  que xifra  la  població  de Móra d’Ebre  l’any  2017 en 5641 habitants  
respecte al padró del gener del 2016 de 5597.

 

Expedient 816/2017. Modificació de Planejament General
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Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, 
Abstencions: 5, Absents: 0

Encarregada als Serveis Tècnics municipals la “Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Móra d’Ebre per l’ampliació de la zona d’equipaments esportius” 
(Polígon 15 de les vigents NNSS),  aquesta es presenta per tal d’adequar al 
planejament urbanístic la realitat física de l’àmbit afectat del complex poliesportiu 
municipal. 
 
ANTECEDENTS:
 
I.- L’any 1995 es va tramitar Modificació de Normes subsidiàries del Polígon 15 
corresponent a la zona d’ampliació del Poliesportiu Municipal, que va ser aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en data 12/12/1995 i publicada al DOGC 
de 08/03/1996 núm. 2179.  Mitjançant dita Modificació,  tot l’àmbit  -llavors sense 
edificar-  es va qualificar de sistema d’equipament (Clau E),  justificant-se així en la 
documentació tècnica:   “ Es proposa la qualificació de tot l’àmbit del Polígon 15 com 
equipament (Clau E)  sense cap traçat de vial deixant lliure el terreny per tal 
d’adaptar les futures edificacions i espais lliure i d’accés amb la màxima llibertat 
compositiva  adaptant les futures edificacions als paràmetres urbanístics vigents de 
la Clau E que es poden complir de forma suficient.”
 
II.- Prèvia la tramitació dels  corresponents expedients,  l’any 1999 es va construir el 
pavelló  poliesportiu i l’any 2007  la piscina municipal coberta.
 
III.- L’Ajuntament de Móra d’Ebre,  en sessió plenària de data 29/04/2013, va acordar 
adquirir mitjançant permuta,  el solar situada al c/ Pau Casals, núm. 8, per a 
l’ampliació de les instal·lacions esportives, així com dur a terme els tràmits adients 
per a la seva inscripció a l’Inventari de Béns de la Corporació i al Registre de la 
Propietat.   En aquest solar  es van  construir tres pistes de pàdel l’any 2014. 
 
IV.- El Ple de la Corporació en data 10/04/2014  va aprovar  “l’Informe de l’ordenació 
del trànsit a l’entorn de la zona esportiva del c. Pau Casals i Av. Pius XII”  que va 
estar sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte al 
BOPT núm. 90 de 17/04/14 i no es va presentar cap al·legació, publicant-se 
l’aprovació definitiva en el BOPT núm. 138 de 16/04/2014.  L’estudi determinava la 
situació de mobilitat dintre del Polígon 15 i en el seu entorn,  assenyalant-se la 
vialitat conforme a la modificació que es presenta actualment. 
 
V.- El Departament de Territori i Sostenibilitat en data 08/05/17 NRE 1553 ens remet 
còpia de la denuncia rebuda  del Sr. Antonio Catalán Mansilla (Exp. núm. 
0389E/3/2017),  pel fet de que podrien existir irregularitats urbanístiques en la finca 
situada al c/ Pau Casals núm. 8,  a l’haver-se  construït una instal·lació esportiva de 
pàdel  en un solar sense vial al front.
 
Així doncs l’objecte de la present Modificació Puntual de Normes Subsidiàries es 
reconèixer la realitat física actual en la que s’ha desenvolupat el Polígon 15, avui 
completada la seva edificació, plasmant-la en el planejament urbanístic municipal,  
 establint el següent:
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Qualificar com a sistema d’equipaments (Clau E) el terreny adquirit per l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre on s’ha construït les pistes de pàdel, tot i que aquesta parcel·la 
qualificada de clau 3 fins a la data, admetia l’ús esportiu.
 
Qualificar com a sistema de vitalitat(Clau V) l’espai del voltant del pavelló,  la piscina 
coberta i les pistes de pàdel fins al c/ Pau Casals. 
 
Eliminar el límit del Polígon d’Actuació 15, ja que l’actuació urbanística ja es troba 
desenvolupada i per tant passa a  qualificar-se com a sòl urbà consolidat.
 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció que obra a l’expedient,  i vist que no 
hi ha organismes afectats  per raó de llurs competències sectorials que hagin 
d’emetre informe.  
 
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.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER.-  Ratificar el caràcter de bé de domini públic, adscrit al servei públic,   del 
solar situat al c/ Pau 
Casals, núm. 8,  de titularitat municipal,  adquirit per acord  pel Ple de la Corporació 
en sessió de data 29/04/13, destinat a equipament esportiu, i inscrit a l’Inventari de 
Béns de la Corporació amb aquesta consideració.
 
SEGON.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments esportius”.
 
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un diari de gran tiratge a 
Catalunya, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que 
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes 
les al·legacions o observacions que consideri oportunes. També se’n farà la publicitat 
per mitjans telemàtics. 
 
QUART.- Concedir audiència pel termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs.  
 
CINQUÈ.-  Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquests acords.

 

Expedient 754/2017. Supressió de registre municipal de parelles de fet

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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I.- El Ple de I ‘Ajuntament, en sessió de data 1 de juny de 2004 va aprovar el 
Reglament regulador del Registre Municipal d‘unions estables de parelles de fet. 
L’esmentat registre municipal es va crear en el marc de la Llei 10/98, de 15 de juliol, 
d‘unions estables de parelles que va néixer amb la  pretensió  d‘omplir un buit en la 
legislació civil per facilitar I ‘exercici dels drets i obligacions de les parelles en l’àmbit 
dels drets socials, fiscals i successoris que les lleis sectorials no els reconeixien 
directament essent la prova de la seva existència la inscripció en el corresponent 
registre municipal. Es va incloure així mateix en el seu àmbit material a les parelles 
homosexuals.
 
II.- Transcorreguts 13 anys des de llavors, el reconeixement dels drets de les parelles 
de fet a nivell de prestacions de seguretat social, règim successori, convenis 
col•lectius i altres aspectes son expressament reconeguts en la major part de les 
normatives sectorials si  s’aporten les proves suficients, essent  la inscripció en un 
registre administratiu una prova més però no estrictament necessària ja que, d’acord 
amb l’actual redacció de I ‘article 234.1 del Llibre Segon del codi civil català, aprovat 
per Llei 25/2010, de 29 de juliol, es considera a tots els efectes l’existència d’una 
parella estable quan concorren qualsevol de les circumstàncies següent:
 
a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs (s’admet qualsevol prova 
admissible en dret)
b) Si durant la convivència tenen un fill en comú (pot acreditar-se mitjançant el llibre 
de família)
c) Si formalitzen la relació en escriptura pública
 
III.- A partir d’aquesta modificació legislativa l’ús dels registres municipals per 
acreditar l‘existència de la parella estable ha quedat molt reduïda als casos de 
parelles que optaven per obtenir-ne una prova més enllà de l'escriptura pública o el 
llibre de família, per les parelles formades per un ciutadà espanyol i un 
d’extracomunitari ja que la normativa d‘estrangeria així ho exigia, per obtenir el 
permís de residència, o per part de les parelles que optaven per estalviar-se el cost 
notarial de l’escriptura pública.
 
IV.- Atesa l‘esmentada regulació legal molts ajuntaments catalans que havien creat 
els registres municipals en el marc de la Llei del 98 el van suprimir per innecessari i 
en alguns casos davant la constància de què, algunes de les inscripcions, eren 
investigades per la Policia com a sospitoses de ser un frau per par part de la parella  
amb els consegüents requeriments de baixa de parelles inscrites que s‘adreçaven 
als registres municipals.
 
V.- Essent que la Generalitat va considerar oportú l’existència d‘un Registre 
centralitzat de parelles estables a Catalunya als efectes de poder aportar-se la 
inscripció com una prova més de la convivència estable, mitjançant Decret Llei 
3/2015, de 6 d‘octubre, va crear el Registre de parelles estables de Catalunya que no 
ha entrat en funcionament fins l‘entrada en vigor de l‘Ordre JUS/44/2017, de 28 de 
març, que regula el seu funcionament. A partir de l’entrada en funcionament de 
l’esmentat Registre, que esta operatiu des de l’1 d’abril de 2017, les persones que 
vulguin inscriure’s en el mateix als efectes de prova podran fer-ho esdevenint 
innecessària l’existència del registre municipal de Móra d’Ebre a aquells mateixos 
efectes. Les parelles inscrites al Registre municipal de Móra d’Ebre podran aportar al 
registre del Departament de parelles estables de Catalunya un certificat amb les 
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dades de la seva inscripció al registre municipal als efectes de constància.
 
Per tot això en aplicació dels articles 60 del Decret 179/1995, de 13 de juny i 62.2 de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 
Vist l ‘informe de Serveis Jurídics número 20/2017. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
1.DEIXAR SENSE EFECTE el reglament regulador del ”Registre municipal d’unions 
estables de parelles de fet” de Móra d’Ebre
 
2.SOTMETRE aquest acord a informació publica durant 30 dies per la formulació 
d‘al•legacions mitjançant publicació de l’edicte corresponent en el BOP, en el DOGC i 
en el Tauler d‘edictes municipal (Seu electrònica).
 
3.ADVERTIR que cas que no es presentin al•legacions  durant el termini atorgat, 
l’acord esdevindrà definitiu, circumstància que serà objecte de publicació en el BOP i 
de comunicació a l‘Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. “
 
El sr. Alcalde aclareix que aquest supressió obeeix a les modificacions legislatives i entenen 
que ja hi ha el nou registre a la Generalitat, i per una millor seguretat jurídica es preferible 
que només hi hagi un.

 

Expedient 337/2017. Membres comissió municipal de delimitació

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, 
Abstencions: 5, Absents: 0

Atès que la Direcció General d’Administració Local va comunicar en data 23 de juny 
de 2017, registre d’entrada número 2079, l’inici d’expedient de delimitació del terme 
municipal de La Fatarella respecte al municipi limítrof de Móra d’Ebre, i on 
sol•licitaven el nomenament de la comissió municipal de delimitació.
 
Atès el que preveu el Decret 244/2007, de 6 de novembre, modificat pel Decret 
209/2015, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en 
el Capítol V, del Títol I, Delimitació dels termes municipals.
 
Ates l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
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Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Nomenar, als efectes de l’article 28.2 del Decret 244/2007, com a membres 
de la comissió municipal de delimitació dels termes municipals de La Fatarella i Móra 
d’Ebre, als següents senyors:
 
Joan Piñol Mora, alcalde president o regidor en qui delegui.
Noelia Guirao Morillo, regidora de Medi Ambient.
Francesc M. Launes Andilla, regidor d’Agricultura.
Lluís Girones Pedrol, tècnic municipal.
El secretari o secretaria de la Corporació.
 
SEGON: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Fatarella i al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
 
TERCER: Facultar al Sr. Alcalde President per a signar tota la documentació 
escaient.

 

Expedient 271/2017. Festes Locals exercici 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès la publicació de l’Ordre per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals per l'any 2018, 
 
Atès  que  a més de les fixades en aquest calendari, el Departament d’Empresa i 
Ocupació, mitjançant una ordre, fixarà dues festes locals, a proposta dels municipis 
respectius, les quals no poden escaure’s  ni  en diumenge ni en cap dels dies de 
festa oficials.
 
Com sigui que l’acord de l’ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com s’estableix a 
l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol.
 
A la vista de la proposta realitzada per la Junta de Govern Local de data 10 de juliol 
de 2017,
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Proposar al plenari de la Corporació la proposta que les dues festes locals 
per l'any 2018 s’escaiguin els dies que tot seguit es detallen:
 
-  el 17 de gener, festivitat de Sant Antoni
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-  el 24  d'agost, Festes Majors.
 
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.
 
El sr. Alcalde explica  que queden com festes locals el 17 de gener i el 24 d’agost.

 

Expedient 871/2017. Moció grup municipal de CIU, rebuig violència policial 
01/10

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Es dóna compte de la mosió presentada pel grup municipal de CIU, que literalment 
es transcriu:
 
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns 
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat 
de setge i por.
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre)
 
ACORDA:
 
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que 
l’únic que volien era decidir i exercir la democràcia. Unes agressions tolerades pel 
Govern de l'Estat, que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en 
centres hospitalaris.
 
SEGON. Donar tot els recolzament i suport a les persones ferides durant les 
càrregues policials del passat 1 d'octubre a Catalunya. 
 
TERCER.- Demanar la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia 
i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de 
votar en un referèndum i demanar també que el Govern de l’Estat assumeixi totes les 
responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal 
repressió.
 
QUART.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 
milions de persones que el diumenge dia 1 d'octubre es van expressar a les urnes, 
tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el 
vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
 
CINQUÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 
comunitat internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur.

Ajuntament de Móra d'Ebre

Plaça del Baix, 1, Móra d'Ebre. 43740 (Tarragona). Tel. 977400012. Fax: 977400955



 

 
SISÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i la immensa majoria dels seus 
càrrecs electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, 
Govern català i Parlament de Catalunya”.
 
La sra. Agné diu que com va dir a la comissió informativa, la que presenta convergència es  
bastant semblant a l’AMI però hi falten dos punts, tot hi així, votaran a favor.
 
La sra. Gurrera diu que ells també votaran a favor d’aquest moció perquè  estan d’acord amb 
tots els punts i creuen que l’ús de la força per part de l’Estat contra les persones que sol  
volien votar,  no es pot  acceptar.
 
 
El sr. Launes també diu que votarà a favor ja que està d’acord en que tota la violència és  
reprovable ,

 

Expedient 872/2017. Moció grup municipal de CIU, suport de l'escola catalana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Es dóna compte de la mosió presentada pel grup municipal de CIU, que literalment 
es transcriu: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
Rebutgem els atacs que els darrers dies ha rebut l’escola catalana i que apunten 
directament als centres educatius i als seus docents, per boca del ministre d’Afers 
Exteriors, Alfonso Dastis, i del ministre d’Educació, Iñigo Méndez de Vigo, entre 
d’altres personalitats.
 
Reiterem el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió 
social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que hem 
construït durant els darrers 30 anys.
 
Durant aquest període de temps, els professionals de l’educació han exercit amb 
vocació i passió la seva tasca docent, oferint als infants i joves les eines necessàries 
per desenvolupar-se en la vida adulta. Ho han fet transmetent els valors de la 
democràcia, del respecte, de la diversitat, del diàleg i de la tolerància.
 
Al llarg de tots aquests anys, els alumnes catalans han assolit els objectius 
lingüístics del coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i el 
castellà. En aquest segon cas, fins i tot millorem la mitjana estatal per sobre de 
comunitats monolingües, dades del mateix ministeri de l’Estat.
 
Són els mestres i professors el que han de determinar pedagògicament com assolir 
els objectius lingüístics. Fins a dia d’avui s’ha demostrat la validesa d’aquesta tasca 
docent.
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Malgrat tot, des de l’Estat fa anys que hi ha una ofensiva contra la nostra llengua: 
s’han eliminat hores lectives de català a través de sentències judicials i s’han 
substituït les raons pedagògiques més bàsiques i fonamentals.
 
Ara, el setge s’estreny més i se senten afirmacions falses, infundades i amb la 
voluntat clara d’enganyar i manipular la opinió pública.
 
Per tots aquests motius, el grup municipal CiU-PDeCAT proposa l’adopció dels 
següents
 
ACORDS
 
Primer. Manifestar el suport als docents que vetllen, amb estima i passió pel 
desenvolupament integral dels nostres infants i joves, agrair-los la seva dedicació i 
encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de 
sempre.
 
Segon. Demanar la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo i la disculpa 
pública d’aquells dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit 
deliberadament.
 
Tercer. Manifestar el suport a les institucions catalanes en la presa de decisions que 
garanteixin preservar el model històric d’escola catalana davant la voluntat clara de 
desprestigiar l’escola i justificar una futura intervenció de l’Estat.
 
Quart. Comunicar aquest acord a somescola.cat, als centres educatius de Móra 
d’Ebre, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per 
l’Independència i al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya”.

 

Expedient 870/2017. Moció grup municipal d'ERC-AM, condemna brutalitat 
policial 01/10

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 1, 
Abstencions: 2, Absents: 0

 
Es dóna compte de la moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, que 
literalment es transcriu:
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada 
davant d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els 
nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i 
persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia 
malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
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Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides 
registrades a mans de la brutalitat policial, dos d’elles en estat molt greu, la 
vulneració de drets fonamentals i les imatges d’agressions, repressió sense 
contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els danys materials que els 
cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. 
L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que 
n’haurà d’assumir les conseqüències.
 
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels 
més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i 
una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i 
fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que 
volia votar i no caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un 
estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament 
democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i 
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués 
votar.
 
Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no 
pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat 
res. Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans 
internacionals i sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els 
catalans tenim dret a decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, 
sense èxit, la voluntat del poble català.
 
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem 
fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, 
Govern català i Parlament de Catalunya.
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre proposa d’adopció dels següents
 
 ACORDS
 
Primer. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels 
danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides 
com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de 
seguretat de l’Estat.
 
Segon. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats 
pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya.
 
Tercer. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la 
violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya.
 
Quart. Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat que 
van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen.
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació 
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de Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern 
espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent”.
 
La sra. Agné explica que és una moció com la que ells han presentat però amb diferents 
acords. Explica els acords.
 
El sr. Launes diu que tot i  està d’acord amb el tema de la brutalitat policial  però no està 
d’acord amb les exigències i per això votarà en contra.
 
La sra. Gurrera explica que està d’acord en condemnar els actes policials del dia 1, en aquesta 
moció no es troben tan còmodes com a l’altra ja que té un to diferent i no estan cent per cent  
d’acord amb tot els punts, i per tant, s’abstindran. 
 
 
El sr. Alcalde explica que per part del PDCAT entenen que aquest moció difereix mínimament 
de la seva i per tant votaran a favor.

 

Expedient 869/2017. Moció grup municipal d'ERC-AM, llibertat Jordi Cuixart i 
Jordi Sanchez

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstencions: 3, Absents: 0

 
Es dóna compte de la moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, que 
literalment es transcriu:
 
“El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. 
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre 
amb diàleg i negociació.
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar 
veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que 
eren la base de la Constitució de 1978. 
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals. 
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi 
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els 
mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la 
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
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Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan 
algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar 
pròpia d’una dictadura. 
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Móra d’Ebre
 
ACORDA
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 
 
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal.
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
 
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
 
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu 
a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans 
(ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la 
present moció”.
 
La sra. Agné llegeix la proposta i diu que es bastant semblant a la primera que s’ha acordat ..
 
El sr. Launes diu que no es ningú per exigir o jutjar i que  no està d’acord en el plantejament 
d’aquesta moció, no obstant, amb el transfons potser si , depèn del que dictaminin els jutges, 
i per tant, s’abstindrà.
 
La sra. Gurrera diu que ells també s’abstindran perquè pensen que l’empresonament no va 
ser degut als seus ideals sinó que va ser arran d’una actuació judicial, segons el dictamen de 
la jutgessa, tot i que creuen que és una pena desproporcionada, per tant, s’abstindran. 
 
 
El sr. Alcalde diu que per part del PDCAT pensen que la mesura no ha solucionat res i que no  
es pot justificar aquest empresonament, per tant, votaran a favor de la moció.

 

Expedient 862/2017. Moció grup municpal CIU, aturar suspensió autonomia 
Catalunya
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Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstencions: 3, Absents: 0

 
Es dóna compte de la mosió presentada pel grup municipal de CIU, que literalment 
es transcriu:
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema 
polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de 
drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de 
l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits 
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella 
situació d’anul·lació política. 
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la 
incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta 
repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de 
mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs 
públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més 
de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població 
pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i 
congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la 
via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 
van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el 
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Móra d'Ebre 
 
ACORDA
 
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República aprovades pel Parlament de Catalunya.
 
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les 
institucions catalanes.
 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen 
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reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups 
polítics del Parlament de Catalunya”.
 
El  sr.  Alcalde  explica  que  fa  referència  als  fets  que  han  viscut  aquesta  setmana  i  que 
malauradament continuaran vivint., procedeix a llegir  la proposta .
 
El sr. Launes diu que la suspensió de l’autonomia no és desitjable per part de cap grup, sigui  
quin  sigui  el  motiu  pel  qual  estigui  provocada,  diu  que  s’abstindrà  perquè  creu  que 
l’autonomia no es pot suspendre, però no està d’acord amb el text de la proposta.
 
 
La sra. Gurrera diu que no estan d’acord amb la presentació d’alguns punts de la moció però 
volen recordar que pensen que l’aplicació de l’article 155 no és el  camí i  que no s’ha de 
suspendre l’autonomia. Recalca que no estan d’acord amb el primer punt que fa referència a 
la llei del referèndum perquè són lleis suspeses pel tribunal. Però també consideren que com 
la moció pretén aturar l’aplicació del 155 no poden votar en contra i per tant, s’abstindran. 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Decrets i resolucions
 Nom Data Resum
DECRET 2017-0092 17/10/2017 Incoació expedient 8/2017 de modificació de crèdit
DECRET 2017-0091 17/10/2017 Delegació compareixença Judici delictes lleus 56/2017
DECRET 2017-0090 11/10/2017 Aprovació expedient 7/2017 de modificació de crèdit.
DECRET 2017-0089 10/10/2017 Decret personació recurs ordinari 346/2017
DECRET 2017-0088 10/10/2017 Incoació expedient 07/2017 de modificació de crèdit
DECRET 2017-0087 05/10/2017 Anul·lat per duplicitat
DECRET 2017-0086 05/10/2017 Anul·lat per duplicitat
DECRET 2017-0085 05/10/2017 Anul·lat per duplicitat
DECRET 2017-0084 05/10/2017 Anul·lat per duplicitat
DECRET 2017-0083 27/09/2017 Requeriment documentació
DECRET 2017-0082 27/09/2017 Sol·licitud BASE bestreta ordinària
DECRET 2017-0081 27/09/2017 Sol·licitud BASE, bestreta extraordinària
DECRET 2017-0080 26/09/2017 Inspecció Bar restaurant poliesportiu
DECRET 2017-0079 21/09/2017 Decret suspensió Ple 20 de setembre i nova convocatòria
DECRET 2017-0078 14/09/2017 Suspensió i nova convocatòria Ple
DECRET 2017-0077 08/09/2017 Convocatòria PL 

 

Informacions presidència

El sr. Alcalde informa que aquesta setmana es va assistir a la seu de la cambra de 
Barcelona on es celebrava un concurs internacional de projectes d’instal·lacions 
esportives aquàtiques, posa de manifest que el projecte de remodelació de la piscina 
d’estiu de Móra d’Ebre, competia amb  projectes de piscina belga i una alemanya, les 
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dues cobertes, va quedar finalista en el concurs internacional per lo que és motiu de 
satisfacció i orgull.
 
Explica que com va comentar ja es va signar l’acta de replanteig de la cobertura de 
la pista poliesportiva i s’està a l’espera que l’empresa que subministra tot el material 
l’enviï. Per tant, molt probablement a final d’any podrà estar acabada i podrà 
descongestionar el pavelló que ara mateix està saturat. 
 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Precs i preguntes

El sr. Sixte Melchor comenta que s’està fent el pressupost del 2018 i que si volen fer 
aportacions les facin abans del 16 de novembre a les 14:00h. 
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