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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2018/1 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 22 / de febrer / 2018

Durada Des de les 20:22 fins a les 20:45 hores

Lloc Sala de sessions

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. 09/2017, 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 28 de desembre de 2017, la qual és 
APROVADA PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió. 

 

Expedient 808/2017. Execució trimestral del pressupost

Favorable Tipus de 
votació: Assentiment

A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP 2082/2014 de 7 de novembre , per la que es  
modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de  subministrament  d’informació  que  preveu  la  Llei  Orgànica 2/2012,  de  27  d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que diu el següent:
 
«Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información 
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá  
la siguiente información:

1.  La  actualización de  los  presupuestos  en ejecución,  incorporadas las  modificaciones  
presupuestarias ya tramitadas  y/o las  previstas tramitar  hasta final de año,  y  de las  
previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad  
de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
2.  Las  obligaciones  frente  a  terceros,  vencidas,  líquidas,  exigibles,  no  imputadas  a  
presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del  
presupuesto  con la  capacidad o  necesidad  de  financiación,  calculada  conforme a  las  
normas del Sistema Europeo de Cuentas.
4.  La  actualización  del  informe  de  la  intervención  del  cumplimiento  del  objetivo  de  
estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración  
del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.
5.  Un  resumen  del  estado  de  ejecución  del  presupuesto  acumulado  a  final  de  cada  
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios,  
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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 año, quedarían  
excluidas las Corporaciones Locales de población no superior a 5.000 habitantes, salvo la  
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información mencionada en los apartados 7 y 8 anteriores.»”
 
Primer.- Es  dóna  compte  de  l’Informe  d’Intervenció  de  data  31  d’octubre  de  2017,  
corresponent al tercer 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  31 
d’octubre 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. 
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4. INFORME
 
L’article 16 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre HAP  
2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament  
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera
 estableix  que abans de l’últim dia  del  mes següent  a  la  finalització  del  trimestre caldrà  
trametre informació relativa:

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

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

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

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

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

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

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

 
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
 
4.1. Personal
 
a)  A  data  30/09/2017,  l’Ajuntament  de Móra  d’Ebre,  té  una  plantilla  de  personal  de  84 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 81
Policia local 2
Educatiu no universitari (personal que presta 
servei  en  centres  de  la  docència  no 
universitària)

1

 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  30/09/2017 és  de 
1.442.947,22 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A data 30/09/2017, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té  
una plantilla de personal de 16 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 
 

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

14

 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  30/09/2017 és  de 
142.852,07 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els  
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 30/09/2017, 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
 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  30/09/2017 és  de 
76.625,90 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques,  les complementàries,  els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al  
tercer trimestre de 2017 és del  41,82%. El grau d’execució del pressupost de despeses al  
tercer trimestre de 2017  és del 55,69%.
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre d’ingressos, en termes acumulats, al tercer trimestre de 2017 és del 57,28%. El grau  
d’execució del pressupost de despeses al tercer trimestre de 2017 és del 64,38%.
 
4.2.3. Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de 
cobrament en termes totals és de 12.707,16 € i el pendent de pagament, de 685.255,00 €.  
Per exercici  tancats,  la recaptació acumulada al  venciment d’aquest trimestre ha estat de 
459.293,65 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període 
ascendeix a 619.333,67 €.
 
4.2.4. 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 
€.
 
4.2.5.  L’Ajuntament  i  el  Patronat  no  tenen  despeses  pendents  d’aplicar  a  pressupost  al 
finalitzar el tercer trimestre de l’exercici 2017.
 
4.2.6.  Pel  que  fa  a  l’Ajuntament,  la  previsió  del  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses 
generals ajustat a la fi del tercer trimestre del 2017 és de -578.928,82 €. 
 
4.2.7. Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses 
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generals ajustat a la fi del tercer trimestre del 2017 és de 33.021,14 €.
 
4.2.8. En relació a la situació dels  compromisos de despeses plurianuals i  a  l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs  
els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut els següents drets i obligacions, 
fins a la data de finalització del tercer trimestre de 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 
Saurí D)

0,00 € 0 € 0,00 € 8.600,00 €

Passera  barranc 
de faneca

0,00 € 107.885,93 € 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 €

Millora 
accessibilitat  Ps. 
de l’Ebre

0,00 259.230,65 € 1.620,22 € 398.556,08 €

 
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 a l’últim trimestre 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” es van iniciar les obres 

en data 16 de març de 2017 i al final del tercer trimestre, aquestes ja s’han realitzat i 
properament es procedirà a realitzar les operacions comptables pendents.

-          Pel que fa a l’actuació de “Rehabilitació de l’illa de Saurí” es va dur 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 
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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 va estar aprovat definitivament i es va aprovar l’encàrrec de gestió a 
l’Incasòl de l’execució d’aquestes obres, aquest ja s’ha adjudicat per part de l’Incasòl per 
un import de 222.614,71 € (iva exclòs) i l’acta de comprovació del replanteig i  inici de les 
obres es  va firmar en data  04 de setembre de 2017, per tant, aquestes obres s’estan 
executant. 

-          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.

-          Obra de millora de l’accessibilitat al Ps. de l’Ebre: es va aprovar l’encàrrec de gestió a  
l’Incasòl de l’execució d’aquestes obres, aquest ja s’ha adjudicat per part de l’Incasòl per 
un import de 258.029,34€ (iva exclòs) i l’acta de comprovació del replanteig i   inici de les 
obres  es  va  firmar en data  4  de setembre e  2017,  per  tant,  aquestes  obres  s’estan 
executant.

 
4.3. Morositat
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament 
durant el tercer trimestre natural de l’exercici 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                                                      269                                                        169.247,83 €
Escola de Música                                             36                                                          5.146,46 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       26                                                          6.868,41 €
 
En segon lloc,  pel  que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el  
termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu 
pagament durant el  tercer trimestre natural  de l’exercici  2017, són les següents per cada 
entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      246                                                        246.104,12 €
Escola de Música                                             8                                                             551,66 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       3                                                             453,82 €
 
En tercer  lloc,  en relació  a les  factures  o  documents  justificatius que han sobrepassat  el  
termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu 
pagament  a la  data de tancament  del  tercer  trimestre natural  de l’exercici  2017,  són les 
següents per cada entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      446                                                        679.251,44 €
Escola de Música                                             3                                                             298,92 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       2                                                             110,07 €
 
Per  últim,  en  relació  a  les  factures  o  documents  justificatius  que no  han  sobrepassat  el 
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termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu 
pagament  a la  data de tancament  del  tercer  trimestre natural  de l’exercici  2017,  són les 
següents per cada entitat:
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      381                                                        498.245,78 €
Escola de Música                                             2                                                             305,66 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       11                                                          3.267,65 €
 
 
Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres 
mesos  sense  reconeixement  d’obligació  que  abans  realitzava  la  intervenció  a  dia  d’avui 
aquesta funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de 
l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així:

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

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de  
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.

 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales  
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el  
reconocimiento de la  obligación por los órganos competentes.  Este informe será remitido  
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control  
interno.”
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat, en data 30 de setembre de 2017 hi ha les  
següents factures o documents justificatius que han 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

1081 1814 07/06/2017 VILANOVA  FUSTES 
SCCL

Material 
mobiliari urbà

587,59

1082 1957 07/06/2017 VILANOVA  FUSTES 
SCCL

Material 
arranjament 
magatzem

111,26

1083 1958 07/06/2017 VILANOVA  FUSTES 
SCCL

Material  pista 
poliesportiu

160,25

1084 1959 07/06/2017 VILANOVA  FUSTES 
SCCL

Bancs illa saurí 1.700,05

1085 1960 07/06/2017 VILANOVA  FUSTES Llistons bancs 2.638,04
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SCCL
1086 1961 07/06/2017 VILANOVA  FUSTES 

SCCL
Vallat pipican 908,17

1087 1962 07/06/2017 VILANOVA  FUSTES 
SCCL

Material  carpes 
fira del llibre

69,79

1180 56 16/06/2017 INSTITUT  CATALÀ 
DEL SÒL

25%  honoraris 
gestió  façana 
fluvial

18.472,92

1181 57 16/06/2017 INSTITUT  CATALÀ 
DEL SÒL

20%  honoraris 
façana  fluvial 
(actuació 1)

14.778,34

1182 58 16/06/2017 INSTITUT  CATALÀ 
DEL SÒL

25%  honoraris 
façana  fluvial 
(actuació 2)

22.346,28

1183 59 16/06/2017 INSTITUT  CATALÀ 
DEL SÒL

20%  honoraris 
façana  fluvial 
(actuació 2)

17.877,02

     80.296,04
 
 4.4. Indicadors comptabilitat nacional
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu:
 
4.4.1.  Durant el  tercer  trimestre de 2017,  el  càlcul  de la  capacitat  de finançament és  de  
-66.568,41€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment 
de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost no és estable.
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 4.951.074,24 €, 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 tercer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 135.902,03 
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 no compleix en termes acumulats al tercer trimestre amb l’objectiu d’estabilitat.
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En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament 
està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu 
del deute per a les entitats locals.
 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en 
el tercer 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 tercer trimestre de 2017:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      446                                                        679.251,44 €
Escola de Música                                             3                                                             298,92 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       2                                                             110,07 €
 
En la data en que s’emet aquest informe les dades no són totes les referides a final del tercer  
trimestre. En tot cas, al ser dades acumulades, aquestes ja s’inclouran a l’execució trimestral  
del quart trimestre i a la liquidació ja es disposarà de les dades definitives del tancament de  
l’exercici.
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del tercer 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  tercer  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 100/2018. Execució trimestral del pressupost

Favorable Tipus de 
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votació: Assentiment

A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP 2082/2014 de 7 de novembre , per la que es  
modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de  subministrament  d’informació  que  preveu  la  Llei  Orgànica 2/2012,  de  27  d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que diu el següent:
 
«Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información 
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá  
la siguiente información:

1.  La  actualización de  los  presupuestos  en ejecución,  incorporadas las  modificaciones  
presupuestarias ya tramitadas  y/o las  previstas tramitar  hasta final de año,  y  de las  
previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad  
de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
2.  Las  obligaciones  frente  a  terceros,  vencidas,  líquidas,  exigibles,  no  imputadas  a  
presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del  
presupuesto  con la  capacidad o  necesidad  de  financiación,  calculada  conforme a  las  
normas del Sistema Europeo de Cuentas.
4.  La  actualización  del  informe  de  la  intervención  del  cumplimiento  del  objetivo  de  
estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración  
del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.
5.  Un  resumen  del  estado  de  ejecución  del  presupuesto  acumulado  a  final  de  cada  
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios,  
con  indicación  de  los  derechos  recaudados  del  ejercicio  corriente  y  de  los  ejercicios  
cerrados  y  las  desviaciones  respecto  a  las  previsiones.

Los  estados  de  ejecución,  para  el  mismo período,  de  los  ingresos  y  gastos,  para  las  
entidades sujetas al  Plan General  de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones  
sectoriales.
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.
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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 año, quedarían  
excluidas las Corporaciones Locales de población no superior a 5.000 habitantes, salvo la  
información mencionada en los apartados 7 y 8 anteriores.»”

 
Primer.- Es  dóna  compte  de  l’Informe  d’Intervenció,  corresponent  al  quart  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  31  de  gener  de  2018  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
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L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de 
l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la 
informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
  
3. FONAMENTS DE DRET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
 
Cal  matisar,  que la  comptabilitat  de l’exercici  2017 no està tancada donada la  insuficient  
dotació  de  personal  i  medis  assignada  als  serveis  de  comptabilitat-intervenció  i  l’elevat 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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

, 27/04/18
<!--[endif]-->

, 27/04/18
<!-- [if !supportLists]-->

, 27/04/18
<!--[endif]-->

, 27/04/18
<!-- [if !supportLists]-->

, 27/04/18
<!--[endif]-->

, 27/04/18
<!-- [if !supportLists]-->

, 27/04/18
<!--[endif]-->

, 27/04/18
<!-- [if !supportLists]-->

, 27/04/18
<!--[endif]-->

, 27/04/18
<!-- [if !supportLists]-->

, 27/04/18
<!--[endif]-->

, 27/04/18
<!-- [if !supportLists]-->

, 27/04/18
<!--[endif]-->

, 27/04/18
<!-- [if !supportLists]-->

, 27/04/18
<!--[endif]-->

, 27/04/18
<!-- [if !supportLists]-->



 

nombre d’obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,  
de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera.  La  liquidació  del  
pressupost del  mateix  exercici  no està  aprovada,  d’acord amb l’article 191 del  TRLRHL la  
confecció de la liquidació per part de les entitats locals s’haurà de dur a terme abans del  
primer de març, de manera que la informació que s’inclou en el present informe i la que es 
remet al Ministeri a través de la plataforma telemàtica, és la disponible a data d’avui a la  
intervenció municipal i una previsió de com pot resultar la liquidació, però aquesta pot tenir  
alteracions sobre la qual sorgeixi de la liquidació. Per tant, aquestes dades referides a 31 de 
desembre de 2017 són les dades que consten en la data que s’emet aquest informe a la 
comptabilitat. 
  
4.1. Personal
 
a) A data 31/12/2017,  l’Ajuntament de Móra d’Ebre,  té una plantilla  de personal  de 104 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
  

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 101
Policia local 2
Educatiu no universitari (personal que presta 
servei  en  centres  de  la  docència  no 
universitària)

1

 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  31/12/2017 és  de 
2.014.980,38 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A data 31/12/2017, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té  
una plantilla de personal de 16 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 

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

14

 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  31/12/2017 és  de 
168.263,62 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els  
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 31/12/2017, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 persones els  
quals es troben dividits en els següents sectors:
 

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 5
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L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  31/12/2017 és  de 
102.856,82 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els  
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
  
4.2. Indicadors pressupostaris
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al  
quart trimestre de 2017 és del 66,96%. El grau d’execució del pressupost de despeses al quart  
trimestre de 2017  és del 79,35%.
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre d’ingressos, en termes acumulats, al quart trimestre de 2017 és del 91,79%. El grau 
d’execució del pressupost de despeses al quart trimestre de 2017 és del 77,34%.
 
Per  l’exercici  corrent  i  durant  aquest  trimestre,  en  el  cas  de l’Ajuntament  el  pendent  de 
cobrament en termes totals és de 659.404,11 € i el pendent de pagament, de 941.812,22 €. 
Per exercici  tancats,  la recaptació acumulada al  venciment d’aquest trimestre ha estat de 
651.220,86 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període 
ascendeix a 642.827,83 €.
 
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 62.355,70 € 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 
quart 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 quart trimestre del 2017 és de 185.714,42 €. El saldo del dubtós cobrament i  
de l’excés de finançament afectat es calcularà un cop es disposi de les dades definitives de la  
comptabilitat a la liquidació de l’exercici 2017. 
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals  
ajustat a la fi del quart trimestre del 2017 és de 89.413,66 €.
  
4.2.2. En relació a la situació dels  compromisos de despeses plurianuals i  a  l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs  
els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut els següents drets i obligacions, 
fins a la data de finalització del quart trimestre de 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 0 € 0 € 17.195,98 € 4,02 €
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immobles (Illa de 
Saurí A)
Compra  béns 
immobles (Illa de 
Saurí D)

0,00 € 0 € 8.597,99 € 2,91 €

Passera  barranc 
de faneca

0,00 € 107.885,93 € 5.556,48 € 103.067,47 €

Remodelació 
passeig del pont

203.000,00 € 55.238,57 € 259.374,81€ -1.136,24 €

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 € 6.570,87 € 338.767,34 €

Compra  de 
barques

0,00 € 50.000 € 0,00 € 65.000,00 €

Millora 
accessibilitat  Ps. 
de l’Ebre

0,00 259.230,65 € 150.517,00 € 259.559,30 €

 
Les desviacions que hi ha hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions  
venen justificades pels següents motius:
 
-          Compra béns immobles (Illa de Saurí): S’ha realitzat la inversió.
-          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, ja que s’ha 
sol·licitat per l’Ajuntament. 
 

-          En relació a la inversió de “Remodelació del passeig del Pont” es van iniciar les obres 
en data 16 de març de 2017 i al final del tercer trimestre, aquestes ja es van finalitzar.

 
-          Pel que fa a l’actuació de “Rehabilitació de l’illa de Saurí” es va dur 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 va estar aprovat definitivament i es va aprovar l’encàrrec de gestió a 
l’Incasòl de l’execució d’aquestes obres, aquest ja s’ha adjudicat per part de l’Incasòl per 
un import de 222.614,71 € (iva exclòs) i l’acta de comprovació del replanteig i  inici de les 
obres es  va firmar en data  04 de setembre de 2017, a fi del quart trimestre, aquestes 
obres ja s’han realitzat  i  l’import que figura actualment a la comptabilitat  és la part  
facturada  com  a  fons  propis,  properament  es  procedirà  a  realitzar  les  operacions 
comptables pendents. 
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-          En relació a la inversió de l’adquisició de les barques, s’està tramitant l’expedient de 
contractació.

 
-          Obra de millora de l’accessibilitat al Ps. de l’Ebre: es va aprovar l’encàrrec de gestió a  

l’Incasòl de l’execució d’aquestes obres, aquest ja s’ha adjudicat per part de l’Incasòl per 
un import de 258.029,34€ (iva exclòs) i l’acta de comprovació del replanteig i   inici de les 
obres es va firmar en data 4 de setembre e 2017, per tant,  a fi del  quart trimestre,  
aquestes obres ja s’han realitzat i l’import que figura actualment a la comptabilitat és la 
part facturada com a fons propis, properament es procedirà a realitzar les operacions 
comptables pendents. 
 

4.3. Morositat
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament 
durant el quart trimestre natural de l’exercici 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                                                      232                                                        147.142,67 €
Escola de Música                                             21                                                          2.176,42 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       26                                                          4.493,12 €
 
En segon lloc,  pel  que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el  
termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu 
pagament durant el  quart  trimestre natural  de l’exercici  2017,  són les següents  per  cada  
entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      401                                                        621.664,88 €
Escola de Música                                             0                                                             0,00 €    
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  quart  trimestre natural  de l’exercici  2017,  són les  
següents per cada entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      452                                                        647.505,81 €
Escola de Música                                             13                                                          1.699,17 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       0                                                             0,00 €
 
Per  últim,  en  relació  a  les  factures  o  documents  justificatius  que no  han  sobrepassat  el 
termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu 
pagament  a la  data  de tancament  del  quart  trimestre natural  de l’exercici  2017,  són les  
següents per cada entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO  DE  PAGAMENTS                         IMPORT 
TOTAL                 
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Ajuntament                                                      327                                                        284.689,53 €
Escola de Música                                             0                                                             0,00 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       8                                                             1.636,31 €
 
Em cal destacar, que les dades corresponents a l’Escola de Música i Dansa, són les dades  
corresponents fins a data 30 de novembre de 2017.
 
La que subscriu aquest informe, manifesta la necessitat de reduir les factures o documents 
justificatius pendents de pagament, així com de pagar aquestes dins del termini que estableix  
la normativa de morositat. 
 
Cal informar que el desacord amb l’execució del contracte subscrit en el seu dia amb la UTE 
ENDESA INGENIERIA  SLU  ENEL  SOLE  SRL  UTE,  no  s’ha  resolt  en  el  dia  d’avui;  la  decisió  
municipal de no fer front (abonar) les despeses generades pel servei de l’enllumenat públic, 
acumularà un deute molt important amb l’empresa i podria generar responsabilitats de tot 
tipus, ja que el mateix, repercuteix de forma negativa en l’estabilitat pressupostària ja que 
incrementarà la morositat, entre d’altres. És del tot necessari buscar una solució conveniada 
a aquesta situació.   
 
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 31 de desembre de 2017 no hi ha  
factures o documents justificatius que ha excedit el  termini de tres mesos des de la seva 
anotació al registre de factures de l’entitat local sense que s’hagi produït el reconeixement de 
l’obligació.
  
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu:
 
4.4.1.  Durant  el  quart  trimestre de 2017,  el  càlcul  de la  capacitat  de finançament  és  de  
-681.277,18€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment 
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de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost no és estable.
 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el quart trimestre, dóna un import de 4.691.420,30 
€,  si  es  compara amb la  regla  de la  despesa determinada en l’aprovació  del  pressupost  
s’estima  que  la  corporació  complirà  amb  l’objectiu  de  la  regla  de  la 
despesa.                                      
 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 4.850.761,27 €, 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.
 
No obstant, aquestes dades no son definitives atès que la liquidació del pressupost no està 
aprovada i les dades de la comptabilitat no són complertes, per tant, aquests resultats són 
provisional i no seran els resultats de la liquidació.
 
No obstant, la corporació té aprovat un Pla Econòmic Financer per als exercici 2017-2018.
  
4.5. Societats mercantils
 
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 quart trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 132.722,60 
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 no compleix en termes acumulats al quart trimestre amb l’objectiu d’estabilitat.
 
Es preveu que l’Ajuntament complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
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.
 
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor,  
atès  l’existència  de les  següents  obligacions  reconegudes  pendents  de pagament  que ha 
excedit el termini legal de 30 dies al quart trimestre de 2017:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      452                                                        647.505,81 €
Escola de Música                                             13                                                          1.699,17 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       0                                                             0,00 €
 
El període mig de pagament és superior als 30 dies que estableix la normativa, per tant, cal  
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prendre les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest per sota dels 30 dies.
 
Donat els problemes produïts per la multiplicitat d’informació comptable, d’intervenció i altra  
a trametre a les diferents administracions, resulta que la comptabilitat de l’Ajuntament està  
sofrint un cert retard, així doncs, en la data en que s’emet aquest informe les dades no són 
totes  les  referides  a  final  del  quart  trimestre.  En  tot  cas,  al  ser  dades  acumulades,  a  la  
liquidació ja es disposarà de les dades definitives del tancament de l’exercici.
 
Finalment,  cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del quart trimestre de 
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 s’adjunten al present informe.
 
Aquest  informe  s’emet  tenint  en  compte  que  les  funcions  reservades  d’intervenció  i 
secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament 
legal  preceptiu,  de  control  i  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmica-financera  i  
pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
  
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al quart 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 806/2017. Informe trimestral de la morositat

Favorable Tipus de votació: 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 
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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 27 d’octubre de 2017 , el qual 
se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 30 d’octubre 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 qual s’estableixen  
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 
- Període: tercer 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  
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acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios  
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar  
al  contratista,  a  partir  del  cumplimiento  de  dicho  plazo  de  treinta  días  los  intereses  de  
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,  
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las  
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo  
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura  
ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días  
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  artículos  222.4  y  235.1,  la  Administración  deberá  
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo  
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta  
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo  
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la  
licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del  
artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha  
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura  
ante el  registro administrativo, el  devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos  
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin  
que  la  Administración  haya  aprobado  la  conformidad,  si  procede,  y  efectuado  el  
correspondiente abono.”
Aquesta nova regulació determina que l’obligació que té l’Administració Local de pagament 
de les factures s’articularà de la següent manera:
Des de que es registra una factura, s’haurà de procedir a la seva aprovació en un termini de 
trenta dies i a partir d’aquest reconeixement de l’obligació, l’Administració disposarà de 
trenta dies més per al seu pagament, per la qual cosa, el còmput total de dies és de seixanta 
dies. 
Segon.- Vist el que disposa l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificat per la Llei 
11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de 
la creació d’ocupació, pel que respecta a la determinació del termini de pagament, en el 
següent sentit:
“1.El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en  
el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías  
o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago  
equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes  
antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva  
de las mercancías o de la prestación de los servicios.
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  
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aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de  
pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.
3.Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante  
pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días  
naturales.
4.Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días,  
mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura  
resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de  
su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del  
cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen  
periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de  
pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.”
 
Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Los  Tesoreros  o,  en  su  defecto,  Interventores  de  las  Corporaciones  Locales  elaborarán  
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el  
pago de las obligaciones de cada Entidad local,  que incluirá necesariamente el número y  
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.”
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho  
informe  deberá  remitirse,  en  todo  caso,  a  los  órganos  competentes  del  Ministerio  de  
Economía  y  Hacienda  y,  en  su  respectivo  ámbito  territorial,  a  los  de  las  Comunidades  
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la  
tutela  financiera  de  las  Entidades  locales.  Tales  órganos  podrán  igualmente  requerir  la  
remisión de los citados informes.”
 
Cinquè.-Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 25/2013, de 27  
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al 
Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei   
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en  
les operacions comercials,en el qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la  
Corporació, de la relació de factures de més de tres mesos d’antiguitat sense reconeixement 
d’obligació o justificació d’absència del tràmit, així com pel que fa a les factures o documents  
justificatius que han sobrepassat el termini d’un mes des de la seva anotació en el Registre de 
Factures, sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar el reconeixement de l’obligació. 
 
Tanmateix,  l’informe  trimestral  de  la  relació  de  factures  de  més  de  tres  mesos  sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té 
atribuïda  l’òrgan  competent  en  matèria  de comptabilitat  en  virtut  de l’art.  10  de  la  Llei 
25/2013, que dicta així:
 

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

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de  
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.

 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales  
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el  
reconocimiento de la  obligación por los órganos competentes.  Este informe será remitido  
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control  
interno.”
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint dies de 
la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel que fa a l’article 9,  
sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en vigor el dia 1 de gener de 
2014.
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre comptable  
de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les Administracions públiques i 
les actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
 
Així  mateix,  mitjançant l’Ordre HAP/492/2014,  de 27 de març,  per  la qual  es regulen els 
requisits  funcionals i  tècnics del  registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit  
d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada al BOE núm. 77, de 29 de  
març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures,  
amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i la interoperabilitat amb altres sistemes 
afectats en la tramitació de les factures en desenvolupament de la disposició final sisena de 
la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No obstant 
això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de tres mesos per a 
adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics establerts en aquesta ordre.
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de l’interventor 
al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, previst a l’annex 4  
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals, relatiu al formulari 16 “Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant 
Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, per la qual  es modifiquen els annexos de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, es suprimeix el model IT (Informe de tresoreria) previst a  
l’annex 4 de l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de  
2015. Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart trimestre de  
2014.
 
Aquesta  darrera  novetat  ve  motivada per  la  publicació  del  període mitjà  de pagament  a 
proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre 
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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 pagament 
durant el tercer 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                                                      269                                                        169.247,83 €
Escola de Música                                             36                                                          5.146,46 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       26                                                          6.868,41 €
 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 
30 dies, segons el procediment de la llei de morositat,havent-se fet efectiu el seu pagament 
durant el tercer trimestre natural de l’exercici 2017, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      246                                                        246.104,12 €
Escola de Música                                             8                                                             551,66 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       3                                                             453,82 €
  
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 
30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a 
la data de tancament del tercer trimestre natural de l’exercici 2017, són les següents per cada  
entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      446                                                        679.251,44 €
Escola de Música                                             3                                                             298,92 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       2                                                             110,07 €
 
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini  
de  30  dies,  segons  el  procediment  de  la  llei  de  morositat,  sense  fer-se  efectiu  el  seu 
pagament  a la  data de tancament  del  tercer  trimestre natural  de l’exercici  2017,  són les 
següents per cada entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      381                                                        498.245,78 €
Escola de Música                                             2                                                             305,66 €
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Móra d’Ebre Bus, SL                                       11                                                          3.267,65 €
 
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 tercer 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.

 

Expedient 101/2018. Informe trimestral de la morositat

Favorable Tipus de votació: 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 31 de gener de 2018 , el qual se’n 
va  donar  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  5  de  febrer  de  2018  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:
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- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons la Llei 15/2010, de 
5 de juliol,  de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen  
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 
- Període: quart trimestre 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 manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del  
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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.
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Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre comptable  
de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les Administracions públiques i 
les actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
 
Així  mateix,  mitjançant l’Ordre HAP/492/2014,  de 27 de març,  per  la qual  es regulen els 
requisits  funcionals i  tècnics del  registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit  
d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada al BOE núm. 77, de 29 de  
març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures,  
amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i la interoperabilitat amb altres sistemes 
afectats en la tramitació de les factures en desenvolupament de la disposició final sisena de 
la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No obstant 
això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de tres mesos per a 
adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics establerts en aquesta ordre.
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de l’interventor 
al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, previst a l’annex 4  
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals, relatiu al formulari 16 “Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant 
Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, per la qual  es modifiquen els annexos de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, es suprimeix el model IT (Informe de tresoreria) previst a  
l’annex 4 de l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de  
2015. Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart trimestre de  
2014.
 
Aquesta  darrera  novetat  ve  motivada per  la  publicació  del  període mitjà  de pagament  a 
proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre 
per l’Ordre HAP/2082/2014 s’han introduït canvis en la informació a subministrar relativa a la 
morositat  en  les  operacions  comercials,  fet  que  ha  comportat  l’obligació  de  remetre  la 
informació de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà  
tota  la  informació  referent  a  la  morositat  en  les  operacions  comercials  de  l’Ajuntament, 
l’organisme autònom de l’Escola Municipal de Música i Dansa, i de la societat mercantil de 
capital íntegrament municipal, Móra d’Ebre Bus, SL, de conformitat amb l’art. 16.6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
A  la  vista  de  la  informació  del  Departament  de  comptabilitat  en  relació  al  registre  de 
Factures, es pot arribar a les següents, 
  
III.- CONCLUSIONS
 
Primera.-  Les  factures o documents justificatius que ha estat  fet  efectiu el  seu pagament 
durant el quart trimestre natural de l’exercici 2017, sense haver sobrepassat el termini legal 
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de 30 dies des de la seva data d’expedició, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      232                                                        147.142,67 €
Escola de Música                                             21                                                          2.176,42 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       26                                                          4.493,12 €
 
 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 
30 dies, segons el procediment de la llei de morositat,havent-se fet efectiu el seu pagament 
durant el quart trimestre natural de l’exercici 2017, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      401                                                        621.664,88 €
Escola de Música                                             0                                                             0,00 €
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 quart trimestre natural de l’exercici 2017, són les següents per cada  
entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      452                                                        647.505,81 €
Escola de Música                                             13                                                          1.669,17 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       0                                                             0,00 €
  
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini  
de  30  dies,  segons  el  procediment  de  la  llei  de  morositat,  sense  fer-se  efectiu  el  seu 
pagament  a la  data  de tancament  del  quart  trimestre natural  de l’exercici  2017,  són les  
següents per cada entitat:
 
ENTITAT                                              NÚMERO DE PAGAMENTS                         IMPORT TOTAL
Ajuntament                                                      327                                                        284.689,53 €
Escola de Música                                             0                                                             0,00 €
Móra d’Ebre Bus, SL                                       8                                                             1.636,31 €
 
Em cal destacar, que les dades corresponents a l’Escola de Música i Dansa, són les dades  
corresponents fins a data 30 de novembre de 2017.
 
La que subscriu aquest informe, manifesta la necessitat de reduir les factures o documents 
justificatius pendents de pagament, així com de pagar aquestes dins del termini que estableix  
la normativa de morositat. 
 
Cal informar que el desacord amb l’execució del contracte subscrit en el seu dia amb la UTE 
ENDESA INGENIERIA  SLU  ENEL  SOLE  SRL  UTE,  no  s’ha  resolt  en  el  dia  d’avui;  la  decisió  
municipal de no fer front (abonar) les despeses generades pel servei de l’enllumenat públic, 
acumularà un deute molt important amb l’empresa i podria generar responsabilitats de tot 
tipus, ja que el mateix, repercuteix de forma negativa en l’estabilitat pressupostària ja que 
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incrementarà la morositat, entre d’altres. És del tot necessari buscar una solució conveniada 
a aquesta situació.   
 
Cinquena.- El període mig de pagament resultant del quart trimestre de l’exercici 2017 és el  
següent:
 
ENTITAT                              ROP                IPR                            ROPend.              IPP                         
PMP
                                           (dies)               (€)                             (dies)                 (€)                       
(dies)
Ajuntament                       84,71        734.985,79€                 78,65             648.301,68€          81,87
Escola de Música            -24,44             2.176,42€                    0,00                 0,00€                -24,44
Móra  d’Ebre  Bus,  SL          5,58             7.870,84€                 -14,09              1.636,31€               
2,19
PMP  GLOBAL                                       745.033,05€                                        649.937,99€          
81,16
 
ROP: Ràtio operacions pagades
IPR: Import pagaments realitzats
ROPend. Ràtio operacions pendents
IPP: Import pagaments pendents
PMP: període mig de pagament. 
 
Les dades corresponents a l’Escola de Música i Dansa, són les dades corresponents fins a data  
30 de novembre de 2017.
 
Es pot observar que aquest període mig de pagament és superior als 30 dies que estableix la  
normativa, per tant, cal prendre les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest  
per sota dels 30 dies.
 
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 quart 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.
 
La sra. Agné pregunta sobre el període mig de pagament de l’Ajuntament d'aquest quart trimestre 
és 81,87 dies ja que no recorda, més o menys, com era l’any passat.
 
 
El sr. Melchor respon que no se’n recorda de l'any passat i explica que el quart trimestre sempre  
surt més elevat del que hauria de sortir perquè tot això és liquida el primer trimestre de l’any  

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

següent. A data d’avui, ahir és va fer la darrera transferència a tots els proveïdors pendents de 
2017. El període mig de pagament del tercer trimestre surt molt pitjor del que voldrien però el  
primer mes,  mes i  mig,  de  l’any següent queda tot  liquidat  i  si  ara  fessin el  període mig de 
pagament estarien millor..

 

Expedient 807/2017. Seguiment Pla d'Ajust

Favorable Tipus de votació: 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  
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  
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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 tercer trimestre del 2017 de data 27 
d’octubre 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
 
§     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 
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HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
 II . ANTECEDENTS DE FET
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre va 
aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula l’article 7 
del RD Llei 4/2012.
 
Vist  que  el  Ministeri  d'Administracions  Públiques,  a  través  de  la  secretaria  general  de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe favorable al 
Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que;
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament que 
preveu aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre l’execució dels plans d’ajust que 
preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 de febrer.
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar l’informe anterior 
amb periodicitat trimestral.
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a requeriment  
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels òrgans competents  
d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri d’Economia i Competitivitat .
 
Així  mateix,  per  tal  de  garantir  el  reemborsament  de  les  quantitats  derivades  de  les  
operacions d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagin concertat podran ser  
sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de l'Administració de  
l'Estat. La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i el seu abast , en funció del  
risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes de seguiment .
 
Per  a  l’execució d’aquestes  actuacions  de  control,  la  Intervenció  General  pot  demanar  la  
col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han d’ajustar a  
les  normes i  instruccions  que determini  aquella.  El  finançament  necessària  per  a això  es  
realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha realitzat 
el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1  
d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que en el seu article 
10, recull que;
 
“1 .  L’Administració  que compti amb un pla  d’ajust  acordat  amb el  Ministeri  d'Hisenda i  
Administracions  Públiques,  durant  la  seva  vigència,  ha  de remetre  a  l’esmentat  Ministeri 
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abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta 
del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local,  
informació sobre, almenys, els punts següents:
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del 
crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute comercial  contret  classificada per  la seva antiguitat  i  el  seu venciment.  Igualment,  
s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament 
a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi  de les  desviacions  produïdes  en  el  calendari  d’execució  o  en les  mesures  del  pla  
d’ajust.
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ......
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques  
abans del dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del primer mes següent a  
la  finalització  de  cada  trimestre,  si  es  tracta  de  Corporacions  Locals  incloses  en  l’àmbit 
subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  
l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el contingut mínim següent:
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de Corporacions Locals 
incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals també s’inclourà informació referida a la previsió de liquidació de l’exercici,  
considerant l’execució trimestral acumulada.
 
b)  Execució  de les  mesures  d’ingressos  i  despeses  previstes  en  el  Pla  i,  si  escau,  de  les 
mesures addicionals adoptades.
 
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per 
a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.”
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha alliberat amb data 3 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 descrits 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  
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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.
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 
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Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de 
quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment del PUOSC, que 
suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 2013-2016. 
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini  
d’execució de la línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions per despeses de 
reparació, manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 
de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de execució del Pla Únic  d’Obres i 
Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per aquest 
període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la execució del Pla per a les dues línies de 
subvencions entenent que  el PUOSC compren el període 2014-2017.
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 6528 de 
24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de la 
planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta planificació es preveia que 
per a la línia de subvencions per al manteniment 2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un 
import quadriennal de 152.988,64 euros, corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 
euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en 
relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de les 
subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i conservació per als anys 2014 i 
2015. Les anualitats per aquests anys són de 38.247,16 euros que es destinen a despeses 
corrents. 
 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 es van produir els ajustos previstos per a 
l’exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en 
endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents del propi exercici 
econòmic. 
 
Destacar que a l’exercici pressupostari 2015 la subvenció del PUOSC de la línia de despeses 
de reparació, manteniment i conservació, per un import de 38.247,16 euros, es va destinar a 
finançar les despeses corrents de l’exercici, ajut que es va imputar als ajustos en ingressos 
previstos al pla d’ajust.
 
Mitjançant publicació al DOGC 7162 de 14 de juliol de 2016, es va publicar el Decret 
273/2016 de 12 de juliol pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions 
per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per aquest període. 
 
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 aplicar 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 del PUOSC a l’aplicació de la 
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mesura 5 d’ingressos.
 
Tanmateix, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió del dia 21 de juliol de 
2017 va acordar atorgar a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció per a despesa corrent 
de 177.577,50 euros dintre de la convocatòria del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017 
(PAM) del Servei d’Assistència Municipal, per tant, també es preveu a final d’exercici, destinar 
aquest import 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 30/09/2017:     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.  

Capítulo 2 57,41 169,48 387,46 0,00 36,30 0,07 0,00 650,72 
Capítulo 6 0,00 31,90 27,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58,92 
Otra deuda 
comercial 

0,00 1,60 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 

Total 57,41 202,98 415,54 0,00 36,30 0,07 0,00 712,30 
                  
  
El deute comercial a 30/09/2017, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 712,30 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
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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  
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.
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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 d’octubre 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  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  tercer  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 102/2018. 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  
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aprovar un Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord amb la seva potestat  
d’autoorganització  i  en  compliment  dels  requisits  exigits  en  l’art.  7  del  Reial  Decret  Llei  
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals.
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents:
 

“Adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat  
pressupostària,  límits  de  deute  i  els  terminis  de  pagament  a  proveïdors,  per  un  
període coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es prevegi  
concertar en el marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a  
màxim de 10 anys de durada). 
 
Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust 
 
Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques  
consideri necessària per al seguiment del compliment d'aquest pla d'ajust, així com  
qualsevol  altra  informació  addicional  que  es  consideri  precisa  per  garantir  el  
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les  
obligacions de pagament a proveïdors.” 

 
Com sigui  que  aquest  Pla  d’Ajust  va  ser  valorat  favorablement  pel  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions  Públiques  en  data  30  d’abril  de  2012,  la  qual  cosa  va  comportar  que 
s’entenia autoritzada l’operació d’endeutament a llarg termini per un import de 670.797,77 
euros, per al pagament de les obligacions pendents de pagament, d’acord amb els requisits 
establerts al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es 
crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats locals que concertin 
les operacions d’endeutament previstes al mencionat reial decret-llei hauran de presentar 
anualment  al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions  Públiques un informe de l’interventor  
sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a l’art. 7 del RDLlei 4/2012; En aquest mateix 
sentit,  l’art.  10.3  de l’Ordre HAP/2082/2014,  de 7  de novembre,  per  la  qual  es  modifica 
l’Ordre  HAP/2105/2012  d’1  d’octubre  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran d’enviar  
abans del  dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre l’execució del  Pla  
d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en aquest article. Així mateix, 
d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la Corporació Local.  
 
Per tot això,
 
 
Primer.-  Es  dóna  compte  de  l’Informe  d’Intervenció  anual  relatiu  al  compliment  del  Pla 
d’Ajust, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 31 de  
gener de 2018, que tot seguit es transcriu literalment:
                
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ 
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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
 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant rdl 2/2004 ). 

 RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
la Llei 39/1988- 

 Ordre  EHA  3565/2008,  de  3  de  desembre,  per  la  qual  s’aprova  l’estructura  dels 
pressupostos de les entitats locals. 

 Reial  Decret  Llei  4  /2012,  de  24  de  febrer,  pel  qual  es  determinen  obligacions 
d’informació i  procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

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

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

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

 Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  per  la  qual  es  modifica  l’Ordre 
HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament  d’informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de 27 d’abril,  
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d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

  
II . ANTECEDENTS DE FET
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre va 
aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula l’article 7 
del RD Llei 4/2012.
 
Vist  que  el  Ministeri  d'Administracions  Públiques,  a  través  de  la  secretaria  general  de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe favorable al 
Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que;
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament que 
preveu aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre l’execució dels plans d’ajust que 
preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 de febrer.
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar l’informe anterior 
amb periodicitat trimestral.
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a requeriment  
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels òrgans competents  
d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri d’Economia i Competitivitat
 
Així  mateix,  per  tal  de  garantir  el  reemborsament  de  les  quantitats  derivades  de  les  
operacions d’endeutament concertades , les entitats locals que les hagin concertat podran ser  
sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de l'Administració de  
l'Estat . La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i el seu abast , en funció del  
risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes de seguiment .
 
Per  a  l’execució d’aquestes  actuacions  de  control,  la  Intervenció  General  pot  demanar  la  
col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han d’ajustar a  
les  normes i  instruccions  que determini  aquella.  El  finançament  necessària  per  a això  es  
realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha realitzat 
el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/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,  
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informació sobre, almenys, els punts següents:
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del 
crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute comercial  contret classificada per la seva antiguitat i  el  seu venciment. Igualment , 
s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament 
a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi  de les  desviacions  produïdes  en  el  calendari  d’execució  o  en les  mesures  del  pla  
d’ajust.
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ......
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques  
abans del dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del primer mes següent a  
la  finalització  de  cada  trimestre,  si  es  tracta  de  Corporacions  Locals  incloses  en  l’àmbit 
subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  
l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el contingut mínim següent:
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de Corporacions Locals 
incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals també s’inclourà informació referida a la previsió de liquidació de l’exercici,  
considerant l’execució trimestral acumulada.
 
b)  Execució  de les  mesures  d’ingressos  i  despeses  previstes  en  el  Pla  i,  si  escau,  de  les 
mesures addicionals adoptades.
 
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per 
a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.”
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , ha alliberat amb data 8 de gener  
de 2018, la plataforma de captura de dades relativa al "Informe de seguiment del pla d'ajust i  
altra  informació  addicional  (Art.  10  Ordre  HAP/2105/2012  ,  d'1  d’octubre  modificat  per  
l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre)" , plataforma que estarà disponible fins al 31 de 
gener de 2018.
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet el següent;
  
III . INFORME
 
1 Que de conformitat amb el que regula l’article 10 del Reial decret-llei 7/2012, l’interventor 
municipal ha d’emetre un informe de manera anual sobre l’execució del pla d’ajust. D’aquest 
informe se’n  donarà  compte al  ple,  i  del  contingut  del  mateix  es  traslladarà  al  Ministeri  
d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la plataforma telemàtica que habilita el  
mateix Ministeri.
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han regulat  
en l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre . Per al cas de l'Ajuntament de Móra d’Ebre, en 
no ser una corporació local dels articles 111 i 135 del TRLRHL, la informació s’ha de remetre  
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de manera anual abans del dia 31 de gener de cada any.
 
2 L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 10 de 
l'Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  ha  de  contenir  informació  sobre  els  punts 
següents:
 

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

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

-       Operacions amb derivats.
-       Qualsevol altre passiu contingent.
-       Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del 

pla d’ajust.
Cal  matisar,  que la  comptabilitat  de l’exercici  2017 no està tancada donada la  insuficient  
dotació  de  personal  assignada  als  serveis  de  comptabilitat-intervenció  i  l’elevat  nombre 
d’obligacions de subministrament  d’informació previstes  a la  Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La liquidació del pressupost del 
mateix exercici  no està aprovada, d’acord amb l’article 191 del  TRLRHL la confecció de la  
liquidació per part de les entitats locals s’haurà de dur a terme abans del primer de març, de  
manera que la informació que s’inclou en el present informe i la que es remet al Ministeri a 
través de la plataforma telemàtica, és la disponible a data d’avui a la intervenció municipal i 
una previsió de com pot resultar la liquidació, però aquesta pot tenir alteracions sobre la qual  
sorgeixi de la liquidació.
 
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAP, posseeix el següent 
índex de continguts :
 
1 . - Informació d’Ingressos.
2 . - Informació de despeses.
3 . - Magnituds pressupostàries i d’endeutament.
4 . - Avanç de romanent de tresoreria.
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic.
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
7 . - Informació sobre el deute comercial.
8. -Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
 
 
1 . - Informació relativa a l’evolució dels ingressos a 31/12/2017 i comparativa amb la previsió 
continguda en el pla d’ajust, així com l’execució de les mesures d’ingressos previstes al pla 
d’ajust i, en el seu cas, de les mesures addicionals adoptades. 
 
*Quadre 1 Annex 2
 
2 .  -  Informació relativa a l'evolució de les despeses  a 31/12/2017 i  comparativa amb la 
previsió continguda en el pla d’ajust.
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*Quadre 2 Annex 2
 

Justificació de les desviacions pel costat dels ingressos
 
Pel que fa referència al resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost d’ingressos hem 
de matisar i justificar les desviacions produïdes entre les previsions del Pla d’ajust per a l’any 
2017 i l’execució real (projecció anual 2017 estimada). Amb caràcter general, les desviacions 
produïdes, en termes percentuals, es deriven principalment de l’estat de comptabilització 
dels ingressos (en termes de drets reconeguts nets) ja que en el moment que s’han 
complimentat els formularis encara no es disposa de la informació comptable en un estat 
avançat proper al tancament de l’exercici pressupostari.
 
En particular, en relació als ingressos corrents en què la desviació produïda és del -6,48 %, 
ens remetem als motius amunt indicats, a més de matisar que en el moment de mecanització 
dels formularis encara no es disposa  de la liquidació de la concessió administrativa del servei 
públic d’abastament d’aigua potable i clavegueram, que el concessionari (Sorea SA) ha 
d’aportar d’acord amb el Ple de Clàusules Generals que regeixen la contractació i s’ha 
realitzat una previsió d’aquesta liquidació.
 
Pel que respecta als ingressos de capital, en què es produeix una desviació de l’estimació 
anual en relació al pla d’ajust aprovat, d’un -95,87 %, hem d’afegir que aquest fet és degut, en 
part, a que encara no es disposa de la informació comptable en un estat avançat proper al 
tancament i a l’evolució en les inversions des de que es va fer el pla d’ajust i al finançament 
d’aquestes.
 
Finalment, destacar que en relació als ingressos financers (capítols 8 i 9) de l’estimació del 
pressupost liquidat) es produeix una variació respecte a les previsions del pla del 100% ja que 
durant l’exercici 2017 no s’ha produït cap operació de crèdit nova.
 
Altrament, el Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través 
d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava prevista a 
partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van produir els ajustos previstos 
tal i com es va posar de manifest al informe anual de seguiment del compliment del pla 
d’ajust relatiu al període 2013.
 
S’han produït els ajustos previstos per al exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les 
despeses corrents del propi exercici econòmic. 
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla d’Acció 
Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 74.031,31 euros, es va 
destinar íntegrament a fer front al pagament de les amortitzacions d’un dels préstecs que té 
concertat aquest Ajuntament, per així reduir el deute viu.
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va sol·licitar al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de 
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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, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del pla d’execució de 
la línia de subvencions per inversions i la línia de subvencions per despeses de reparació, 
manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de 
novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de execució del Pla Únic  d’Obres i 
Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per aquest 
període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la execució del Pla per a les dues línies de 
subvencions entenent que  el PUOSC compren el període 2014-2017.
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 6528 de 
24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de la 
planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta planificació es preveia que 
per a la línia de subvencions per al manteniment 2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un 
import quadriennal de 152.988,64 euros, corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 
euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en 
relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de les 
subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i conservació per als anys 2014 i 
2015. Les anualitats per aquests anys són de 38.247,16 euros que es destinen a despeses 
corrents. 
 
En aquest sentit, al tercer trimestre de l’exercici 2014 es va aplicar com a mesura 5 (altres 
mesures pel costat dels ingressos) el destí de la subvenció de la línia de manteniment del 
PUOSC 2014 per a despeses de manteniment produïdes durant l’exercici, és a dir, despeses 
corrents. 
 
Així mateix, al quart trimestre de l’exercici 2015 es va preveure l’aplicació a la mesura 5 
(altres mesures pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de 
manteniment del PUOSC anualitat 2015, en què s’ha justificat despeses de reparació, 
manteniment i conservació produïdes durant aquest exercici econòmic.
 
Tanmateix, per a l’exercici 2016 també es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de manteniment 
del PUOSC anualitat 2016, per tal de finançar despesa corrent de reparació, manteniment i 
conservació. 
 
En relació a l’exercici 2017, s’ha previst l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures pel costat 
dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de manteniment del PUOSC 
anualitat 2017, és a dir, 39.792,63 euros, per tal de finançar despesa corrent de reparació, 
manteniment i conservació. 
 
Tanmateix, a l’exercici 2017 s’ha previst la subvenció del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 
2017 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Al BOPT núm. 34 de data 17 de febrer 
de 2017 es va publicar l’anunci de la Diputació de Tarragona de convocatòria de les 
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subvencions i a l’annex 1 es preveia la distribució de la dotació econòmica del Pla d’Acció 
Municipal del 2017, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre l’import de 236.770 euros. El 75% 
d’aquest import, és a dir, 177.577,50 euros; s’ha previst aplicar a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) per tal de finançar actuacions ordinàries de reparació, manteniment 
i conservació referides als serveis i activitats següents: enllumenat i vies públiques, parcs i 
jardins, transport col·lectiu urbà; reparació, manteniment i conservació dels edificis i 
equipaments públics. 
 

Justificació de les desviacions en el costat de les despeses 
 
Pel que fa a l’estat d’execució de despeses és important destacar que la projecció anual 
estimada de l’exercici 2017 complimentada als formularis, en termes d’obligacions 
reconegudes netes, no és definitiva, atès que en el moment que s’han complimentar els 
formularis encara no es disposa de la informació comptable en un estat avançat proper al 
tancament de l’exercici pressupostari.
 
No obstant, analitzant la informació complimentada, cal afegir els comentaris següents:
 

       En les despeses corrents es produeix una desviació positiva del 3,15 %
       En les despeses de capital la desviació és positiva del 6,93 %.
       En les despeses per operacions financeres la desviació respecte les previsions del pla d’ajust 

en un -5,01 %. 
 
Per tot això, pel que respecta al costat de les despeses concloem que l’execució de les 
obligacions reconegudes netes durant l’exercici 2017, malgrat han augmentat, entre d’altres, 
per l’increment de l’execució de noves inversions no previstes inicialment, a grans trets, 
segueixen el camí de les previsions.
 
No obstat, em cal informar que el període mig de pagament a proveïdors (en dies) resultant 
del quart trimestre de l’exercici 2017 s’allunya bastant del previst en el pla d’ajust i per tant, 
cal prendre les mesures adients, així com elaborar un pla de tresoreria per tal de situar el 
període mig de pagament a proveïdors previst a l’article 4 del Reial Decret 635/2014, de 25 
de juliol, en un termini no superior a 30 dies.  
 
3.-  Seguiment  de magnituds pressupostàries,  financeres  i  endeutament  (sense considerar 
reintegraments de liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat)
 
*Quadre 3 Annex 2
 
En el quadre anterior es pot observar que la previsió és que l’ajuntament presenti necessitat 
de finançament a la liquidació de l’exercici 2017, em cal remarcar, que aquestes dades no són 
definitives atès que la liquidació del pressupost no està aprovada i les dades de la 
comptabilitat no són complertes, per tant, aquesta pot tenir alteracions sobre la qual sorgeixi 
de la liquidació. 
 
No obstant això, a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 no es va 
complir amb l’objectiu de la regla de la despesa i aquesta circumstància, de conformitat a 
l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), comporta la formulació i aprovació d’un pla econòmic financer, per l'any 
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en curs i el següent, per tornar a l’equilibri. Per tal de donar compliment a aquesta obligació 
es va sol·licitar als Serveis Econòmics Municipals de la Diputació de Tarragona l’assistència per 
a l’elaboració del pla econòmic financer 2017-2018, amb l’objectiu de poder assolir 
l’estabilitat pressupostària, el compliment de la regla de la despesa i l’objectiu del deute 
públic. 
Aquest Pla Econòmic Financer 2017-2018 va ser aprovat pel plenari de la corporació de data 
25 d’octubre de 2017 i  es  va  fer  tramesa al  a  la  Direcció  General  de  Política  Financera,  
Assegurances i Tresor. En aquest pla ja es preveia que a l’exercici 2017 l’ajuntament presentes  
necessitat de finançament i a l’exercici 2018 capacitat de finançament. 
 
Segons les informacions i l’informe del Servei d’Assistència Municipal de data 4 de juliol de 
2017, aquest Pla Econòmic Financer s’haurà de comunicar, segons indicacions de l’òrgan de 
tutela financera, a la Oficina Virtual para la Coordinación financera con las Entidades Locales 
mitjançant l’adreça de correu electrònic incidencias.pefel@minhafp.es tot adjuntant a l’excel i 
a  la  memòria,  una còpia del  vist  i  plau de l’òrgan de tutela financera  dels  ens  locals  del 
Departament de la vicepresidència i  d’Economia i  Hisenda de la Generalitat de Catalunya 
(escrit  pendent  de  rebre),  atès  que  la  plataforma  Autoriza  del  Ministeri  d’Hisenda  i  
Administracions  Públiques  només  contempla  la  possibilitat  de  que  els  dos  anys  del  pla 
compleixin amb la llei d’estabilitat, a diferència de Tutela Financera de la Generalitat, que 
permet incompliment en el primer any si l’últim anys es compleix. 
 
Per  tot  l’anterior,  a  l’exercici  2018  cal  prendre  les  mesures  necessàries  per  tal  que  es 
compleixi amb la llei d’estabilitat pressupostària. 
 
4 . - Avanç de romanent de tresoreria
 
*Quadre 4 Annex 2
 
Em cal informar, que el càlcul de l’excés de finançament afectat afectat i el saldo de dubtós 
cobrament és calcularà un cop és disposi de les dades definitives i per tant, aquest s’inclourà  
en la liquidació de l’exercici 2017.
 
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic
 
*Quadre 5 Annex 2
 
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
 
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 31/12/2017:  Annex 1.
 
7 . - Informe trimestral de seguiment de deute comercial

 
*Quadre 6 Annex 2
 
El deute comercial a 31/12/2017, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 931,29 milers d’euros.
 
La que subscriu aquest informe, manifesta la necessitat de reduir les obligacions reconegudes 
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pendents  de  pagament,  així  com  de  pagar  aquestes  dins  del  termini  que  estableix  la 
normativa de morositat. 
 
Cal informar que el desacord amb l’execució del contracte subscrit en el seu dia amb la UTE 
ENDESA INGENIERIA  SLU  ENEL  SOLE  SRL  UTE,  no  s’ha  resolt  en  el  dia  d’avui;  la  decisió  
municipal de no fer front (abonar) les despeses generades pel servei de l’enllumenat públic, 
acumularà un deute molt important amb l’empresa i podria generar responsabilitats de tot 
tipus, ja que el mateix, repercuteix de forma negativa en l’estabilitat pressupostària ja que 
incrementarà la morositat, entre d’altres. És del tot necessari buscar una solució conveniada 
a aquesta situació.   
  
8 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados: 
 
*Quadre 7 Annex 2
 
b) Cualquier otro pasivo contingente:
 
*Quadre 8 Annex 2
 
En relació a la Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU inclosa en aquest Pla d’Ajust, cal destacar 
que tenint en compte el que disposa la DA novena apartat 2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de  
racionalització i sostenibilitat de l’administració local: 
 
“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades  
económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las  
Entidades  Locales  del  artículo  3.1  de  esta  Ley  o  de  sus  organismos  autónomos,  y  se  
encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada  
en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local,  
un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado  
plan  de  corrección,  la  Entidad  Local  de  la  que  dependa  podrá  realizar  aportaciones  
patrimoniales o suscribir  ampliaciones  de capital  de sus  entidades solo si,  en el  ejercicio  
presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de  
estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no  
supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

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

Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de  
diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en  
desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento  
domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y  
transporte público de viajeros.
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Esta  situación  de  desequilibrio  financiero  se  referirá,  para  los  entes  que  tengan  la  
consideración  de  Administración pública  a efectos  del  Sistema Europeo de  Cuentas,  a  su  
necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los  
demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la  
existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.”

 
El Ple de la Corporació Local en sessió de data 21 de juliol de 2016, va acordar dissoldre la  
Societat  Esportiva  Móra  d’Ebre  SLU  en  aplicació  de  la  Llei  27/2013  de  racionalització  i 
sostenibilitat de l’administració local que obliga la dissolució de les entitats integrades en el  
sector públic local, entre elles les societats mercantils que presentin  situació de desequilibri 
financer,  entenent  per  tal  situació  de  desequilibri  quan  es  tracti  de  societats  de  capital  
municipal  i  que  manifesti  l’existència  de  resultats  negatius  d’explotació  en  dos  exercicis 
comptables consecutius. Per tant, en la data en que s’emet aquest informe, la denominació 
de la societat és Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU en liquidació. 
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de qualsevol altre 
millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació,  
perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió plenària que es celebri.
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcats a la plataforma telemàtica de captura  
de dades habilitada a l’efecte abans del 31 de gener de 2018.
 
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  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 anual sobre el compliment del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, 
de 9 de març, i l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre  
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.

 

Expedient 239/2018. Modificació de Crèdits

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 5, 
Absents: 0
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i pel que respecta al compliment dels principis i objectius, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2  
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària,  
així  com  el  nou  reglament  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  aprovat  mitjançant  l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes a l’esmentada Llei Orgànica. 
  
2.- FONAMENTS DE DRET
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD  
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui  
demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o aquest sigui insuficient,  
el  president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit  extraordinari o de suplement de 
crèdit.
3.  El  finançament  es  pot  realitzar  a  càrrec  del  romanent  líquid de tresoreria,  amb nous o majors ingressos  
recaptats sobre els totals previstos en el  pressupost corrent i  mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de  
despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. No obstant això, cal tenir en compte allò que disposa l’article 173.6 de la 
llei RD 2/2004 de 5 de març pel qual s’ aprova el text refós de la llei reguladora d’ Hisendes locals en el sentit de  
que la disponibilitat  dels crèdits pressupostaris,  queda condicionada a l’existència de documents fefaents de 
l’atorgament de les mateixes
 
4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, l’aprovació  
de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 27 d’abril,  
d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  en  quant  a  què  l’elaboració,  aprovació  i  execució  dels  
pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta  
d’entitats  que  formen  el  sector  públic,  es  sotmetrà  al  principi  d’estabilitat  pressupostària.  Tot  això,  en  
concordança amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de  
desenvolupament  de  la  Llei  general  d’estabilitat  pressupostària,  així  com  el  nou  reglament  d’estabilitat  
pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, modificada 
per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament  
d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica. 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, el següent, 
 
Primer.-  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  núm.  1/2018  mitjançant  la  modalitat  de   crèdit 
extraordinari d’acord amb el detall següent:
 
Despeses que cal finançar:
 
1/ Crèdit extraordinari:
 PRESSUPOST DE DESPESES 2018
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Expedient 320/2018. Actuacions sobri les Dades de la Via Pública, assignació 
nomenclatura diversos carrers

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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ANTECEDENTS
 
Atès la necessitat d’adequar i re assignar la nomenclatura i retolació de diversos 
carrers i zones de la població:
 
Travessera entre els carrers Palla i Gràcia
Plaça del tram final del carrer Calvari
Tram inicial dels carrers Vila i Travessera Ventura, amb l’obertura d’una nova plaça.
Tram des del Pont fins l’esplanada on es du a terme el mercat setmanal
Tram inicial del carrer Barca, front l’entrada principal de l’església
Plaça Sant Joan
Barranc de les Moreres
 
Es proposa l’assignació del nom de “carret Estret”, al tram que travessa del carrer 
Palla al carrer Gràcia.
 
Es proposa re assignar el nom de “Plaça dels Entença”, al tram final del carrer 
Calvari.
 
Es proposa re assignar el nom de “Plaça del Portal de la Vila, a la plaça de nova 
obertura al tram inicial dels carrers Vila i Travessera Ventura.
 
Es proposa l’assignació del nom de “carrer de la Ville de Bonson”, en reconeixement 
a l’agermanament dut a terme amb aquesta població francesa, al tram comprès entre 
el pont de les arcades i l’esplanada on es du a terme el mercat setmanal. 
 
Es proposa la re assignació del nom de “Plaça de Sant Joan”, al tram inicial del 
carrer Barca, front l’entrada principal de l’església.
 
Es proposa la re assignació del nom de “Plaça del Dr. Joaquin Cavero” a l’actual 
Plaça Sant Joan.
 
Es proposa l’assignació del nom de “Barranc de les Moreres” a l’actual Raval de 
Jesus on es situa el Barranc de les Moreres 
 
 
FONAMENTS DE DRET
 
La denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari 
referit a les vies públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 
PROPOSTA D’ACORDS:
 
Aprovar inicialment la nova nomenclatura: 
 
de “carrer Estret”, al tram que travessa del carrer Palla al carrer Gràcia.de “carrer de 
la Ville de Bonson”, al tram comprès entre el pont de les arcades i l’esplanada on es 
du a terme el mercat setmanal. 
 
de “Plaça dels Entença”, al tram final del carrer Calvari.
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de “Plaça del Portal de la Vila, a la plaça de nova obertura al tram inicial dels carrers 
Vila i Travessera Ventura.
 
de “carrer de la Ville de Bonson”, en reconeixement a l’agermanament dut a terme 
amb aquesta població francesa, al tram comprès entre el pont de les arcades i 
l’esplanada on es du a terme el mercat setmanal. 
 
de “Plaça de Sant Joan”, al tram inicial del carrer Barca, front l’entrada principal de 
l’església.
 
de “Plaça del Dr. Joaquin Cavero” a l’actual Plaça Sant Joan.
 
de “Barranc de les Moreres” a l’actual Raval de Jesus on es situa el Barranc de les 
Moreres 
 
2. Sotmetre ho a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant edicte al 
tauler d’edictes municipal, a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui 
presentar les observacions o els suggeriments que consideri convenients, fent se 
constar que si transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap 
observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense 
necessitat de nova aprovació en forma expressa.
 
3. Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a 
l'efectivitat dels precedents acords.
 
4. Cas de que no es presentin reclamacions quedarà aprovat definitivament 
l’expedient i es  comunicarà aquest acord als veïns afectats, sol·licitants, així com a 
la resta d'entitats, agrupacions locals i institucions interessades ( Correus i Telègrafs, 
Comissaria de Policia, Prefectura Provincial de Tràfic, Delegació d'Hisenda, Registre 
de la Propietat, Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística, Institut 
d'Estadística de Catalunya ..etc..). 
 
El sr. Alcalde explica que es tracta de nomenar alguns carrers que havien detectat 
que actualment estan sense nom. Han fet una reunió en les diferents entitats 
culturals del municipi i els representants dels diferents grups municipals i finalment 
va quedar de la següent manera i que es el que es proposa al plenari, aprovar 
inicialment la nova nomenclatura: 
 
• Carrer Estret: tram que travessa el carrer Palla al carrer Gràcia.
• Carrer de la Ville de Bonson: tram comprés entre el pont de les arcades a 
l’esplanada on es du a terme el mercat setmanal. Es fa com a retorn al municipi de 
Bonson el qual estem  en relacions molt cordials i perque aquest municipi van ficar 
Carrer de Móra d’Ebre a l’entrada a una nova urbanització.
• Plaça dels Entença: tram final del que es coneix com carrer del Calvari, es refereix 
a la plaça que queda sota el Calvari que s’està remodelant i modificant.
• Plaça del portal de la vila: a la plaça de nova obertura al tram inicial dels carrers 
Vila i Travessera de Ventura, és a dir, a la casa que hi havia davant de l’antiga Moda.
• Plaça de Sant Joan: tram inicial del carrer Barca, front l’entrada principal de 
l’església.
• Plaça del Dr. Joaquin Cabero: l’actual plaça de Sant Joan.  
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• Barranc de les Moreres: a l’actual Raval de Jesús on hi ha el Centre Obert.
 
La sra. Cinta Agné diu que votaran a favor tot i que els hi agradaria que per les 
properes assignacions a alguns carrers se'ls fiques nom de dona, perquè a Móra 
d’Ebre per exemple només hi ha vuit carrers que porten nom de dona, però que 
encara així votaran a favor.
 
El sr. Alcalde respon que tenen la voluntat de complir aquest plantejament però que 
no s'ha donat la situació, i que ja tenen dos noms de dones preparats per si encabeix 
la situació poder ficar-los-hi el nom a carrers. Recorda que l'any passat van fer ja un 
carrer nou que porta el nom de Pepita Grangé.

 

Expedient 623/2017. .Procediment Genèric, Modificació puntual NNSSP 
ordenació centres de culte

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

El Ple de la Corporació va acordar,  en sessió de data 25 de setembre de 2017, 
aprovar provisionament la “Modificació de Normes Subsidiàries per l’ordenació dels 
centres de culte”,  tramitada per  ordenar la implantació dels nous centres de culte en 
un emplaçament més adequat en les diferents zones fora de l’eix comercial,  així 
mateix es va desestimar l’al·legació presentada en temps i forma pel Sr. Jose Bujo 
Rio NRE 541/2017 per motius degudament justificats en l’expedient.  
 
En data 28/09/2017 es va trametre l’expedient als Serveis Territorials de les Terres de 
l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovació definitiva, i 
en data 18/12/207 NRE4067 es va rebre l’acord de la Comissió Territorial 
d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, de la sessió de 28 de novembre de 2017, 
d’aprovació definitiva de la Modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament referent a l’ordenació de centres de culte, supeditant-ne la publicació al 
DOGC i conseqüentment l’executivitat a la presentació d’un text refós, verificat pel 
mateix òrgan que va aprovar-la provisionalment,  i degudament diligenciat, que 
incorpori les prescripcions següents:
 
1.1.- Pel que fa a la Memòria, cal completar-la amb l’avaluació i justificació de les 
necessitats quantitatives i de localització de sòl per a la implantació de centres de 
culte que s’inclou en la documentació administrativa. 
 
1.2.- Pel que fa a la normativa, cal esmenar els article 43, 91 i 97, d’acord amb les 
indicacions fetes a la part valorativa del present acord. 
 
1.3.- Pel que fa als plànols:
 
- Cal aportar nous plànols d’informació i d’ordenació que siguin llegibles i no 
borrosos.
- Cal aportar els plànols d’ordenació corresponents a escala 1/100 i sobre la base de 
les Normes subsidiàries.
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2.- També s’indica que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tactament de textos, 
en compliment dels requeriments tècnics  de la presentació d’acord amb el que 
disposa la normativa urbanística 
 
Redactat pels Serveis Tècnics municipals el text refós de “Modificació de Normes 
Subsidiàries per l’ordenació dels centres de culte” que inclou les prescripcions 
assenyalades per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
 
Vist l’expedient instruït d’acord amb el que s’estableix  a l’art. 85 i 96 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, 
i concordants del Decret 305/2006 de 18 de juliol de desplegament de la Llei 
d’urbanisme.
 
Es proposa al plenari de la Corporació, el següent, 
 
ACORD:
 
Primer.-  Verificar la documentació del Text refòs de la “Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries per l’ordenació dels centres de culte” una vegada incorporades 
les prescripcions indicades a l’acord de la  Comissió Territorial de les Terres de l’Ebre 
de data 28 de novembre de 2017.
 
Segon.- Trametre aquest acord juntament amb el text refós verificat als Serveis 
Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva publicació al DOGC, si 
procedeix,  i conseqüentment l’executivitat del mateix.

 

Expedient 246/2018. Adopció de Mesures per Garantir la Seguretat Pública, 
aprovació DUPROCIM

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix 
el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i 
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les 
possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla 
i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció 
civil. 
 
Atès que aquest Pla de Protecció Civil Municipal aborda la identificació i avaluació 
dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, 
així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, 
en harmonia amb les característiques i els trets definidors del municipi. 
 
Atès que l’art. 20.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, 
estableix que els plans de protecció civil han de ser elaborats segons una estructura 
de contingut homogènia, a l’efecte de la seva integració, i alhora fixa el contingut 
mínim d’informació i les previsions que han de contenir. Atès que l’estructura del 
Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de seguir les directrius que 
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s’estableixen al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut 
mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i 
s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. 
 
Vist l’art. 2 del citat Decret 155/2014, de 25 de novembre, relatiu als municipis que 
han d’elaborar plans de protecció civil, entre els quals s’inclou Móra d’Ebre, així com 
l’art. 3 del mateix decret, al qual s’estableix que “els municipis que han d’elaborar 
plans de protecció civil d’acord amb l’article anterior han de redactar el Document 
únic de protecció civil municipal, per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit 
del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb 
els diferents plans i sobre la base de l’estructura establerta a l’annex d’aquest 
Decret, sens perjudici del que estableix la normativa sobre centres i activitats 
afectades pels plans d’autoprotecció”. 
 
Vist el Document Únic Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Móra d’Ebre, 
redactat pel tècnic Sr. Joan Rebull Anguera que s’ha realitzat, d’acord amb la 
normativa prevista al Decret 155/2014, de 25 de novembre,  les disposicions legals, i 
Plans d’emergència i normativa que es descriu a continuació: 
 
- A nivell municipal:
Pla d’Actuació Municipal INFOCAT aprovat en data 15/12/1998
Pla d’Actuació municipal INUNCAT aprovat en data 27/07/2011
Plans Específics Municipals Espectacles Pirotècnics Castell de Focs-Correfocs, 
aprovat en data 27/11/2017
Protocols d’Actuació en cas d’emergències de les Festes Majors, aprovats en sessió 
de Junta de Govern Local de 16/08/2016
 
- A nivell autonòmic:
Decret 161/1995 de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de 
Catalunya (PROCICAT)
Acord GOV/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) 
Acord GOV/14/2014, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT)
Acord GOV/132/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla 
especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT)
Acord GOV/115/2017 d’1 d’agost pel qual s’aprova el Pla Especial d’emergències per 
risc de vent a Catalunya (VENTCAT) 
Plans d’autoprotecció (Decret 112/2010) en els actes de Festa Major (agosto 2016)
Els plans de protecció civil municipal s’han d’actualitzar per adaptar-los als canvis de 
circumstàncies, si es produeixen, i també s’han de revisar cada quatre anys a fi de 
mantenir-ne plenament la capacitat operativa.
 
Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de ser aprovat pel Ple de 
la Corporació, amb la informació pública i l’informe previ de la comissió municipal de 
protecció civil, si n’hi ha, i és homologat per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del citat Decret 155/2014, de 25 de 
novembre.
 
Es proposa al plenari de la Corporació, el següent, 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Document Únic Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) de Móra d’Ebre, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret 
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració 
i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment 
per a la seva tramitació conjunta, redactat pel Sr. Joan Rebull Anguera, segons la 
normativa prevista al citat Decret 155/2014, de 25 de novembre.
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el Document Únic Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) de Móra d’Ebre , per un termini de trenta dies, d’acord amb el que 
disposa l’art. 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el 
contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 
municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, mitjançant la 
publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al taulell 
d’Edictes de la Seu electrònica de l’Ajuntament. Durant aquest termini, el Document 
estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo, en horari d’atenció al públic, per tal que 
els interessats puguin formular les al·legacions que considerin pertinents. 
Transcorregut el citat termini sense que s’hagin formulat reclamacions i/o 
al·legacions, quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre 
acord de forma expressa. 
 
Tercer.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el Document Únic 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Móra d’Ebre  aprovat, per a la seva 
l’homologació, d’acord amb el que disposa l’art. 4.2 del citat Decret 155/2014, de 25 
de novembre.
 
 Quart.- Efectuar les notificacions pertinents de l’aprovació del citat Document Únic 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Móra d’Ebre.
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que fossin 
necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords i rectificar en qualsevol moment 
els errors que es poguessin produir.
 
El sr. Alcalde explica que es tracta d’un requisit de la Generalitat per tenir un 
document per unificar tots els plans d’emergència.
 
La sra. Agné diu que votaran a favor perquè la aprovació és provisional i hi ha temps 
per fer al·legacions.
 
La sra. Gurrera diu que li sembla bé el document i votaran a favor. Però pregunta 
sobre la comissió municipal de protecció civil que no està constituïda i si hi ha la 
intenció de fer-ho.
 
El sr. Alcalde diu que això és un requisit quan comporta quan el document estigui 
definitivament aprovat. 
 
La sra. Gurrera pregunta també sobre els punts conflictius de clavegueram... si hi ha 
previsió de que un cop s’aprovi d'arreglar els punts...
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El sr. Alcalde respon que és un document que s’ha de revisar anualment i que aquets 
punts formen part de les obres que es fan habitualment i llògicament el que faran es 
prioritzar els punts en base al document.

 

Expedient 335/2018. Moció ACM en defensa de les institucions de Catalunya i 
els seus representants electes

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

Es dona compte de la moció presentada per l'ACM qaue tot seguit es transcriu:
 
"La democràcia sempre s'expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans 
i, per aixà, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d'autogovern del poble català. 
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha 
defensat, de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en 
un context de diàleg polític.
 
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el 
marc d'autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per 
disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest 
procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, 
més just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes 
les peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de 
l'Estat espanyol. I fins i tot, amb l'excusa de la crisi econòmica s'ha fet el contrari: 
recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.
 
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin 
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S'ha vist constantment des 
del 2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les 
Ilibertats i del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de 
novembre de 2014 i el referèndum de l'1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la 
voluntat democràtica de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
 
Davant d'aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa 
per part de l'Estat espanyol. L’absència de mecanismes d'arbitratge, d'institucions 
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per 
part del Govern de l'Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El 
Govern de l'Estat, enlloc d'afrontar de forma racional un problema polític per la via 
del diàleg institucional, ha volgut anul•lar la voluntat del poble de Catalunya a través 
de la judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la 
petició de la Fiscalia General de l'Estat d'investigar més de 700 alcaldes i 
alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha 
comportat haver de declarar davant d'un jutge.
 
L'aplicació barroera de l'article 155 de la Constitució espanyola, una mesura 
excepcional que s'ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre 
Ia seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l'Estat ha dissolt i substituït 
les nostres institucions. Així, ha limitat l'activitat i Ia capacitat de decisió del 
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Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de Ia Generalitat i els seus 
responsables polítics, ha aplicat mesures d'intervenció extraordinàries per controlar 
les finances de Ia Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius, 
acomiadar personal i facilitar l'espoli del nostre patrimoni cultural, entre d'altres. 
També a l'empara d'aquest article s'han convocat les eleccions al Parlament de 
Catalunya del passat 21 de desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a Ia Fiscalia perquè 
instés l'acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va 
comportar que membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin 
de marxar obligats a l'exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i 
empresonats després de ser interrogats a la Audiència Nacional pels presumptes 
delictes de rebel•lió, sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència.
 
Sis consellers han estat un mes a Ia presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el 
conseller d'lnterior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 79 dies. També s'ha 
acusat de greus delictes a sis membres de Ia Mesa del Parlament, i Ia mateixa 
Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a Ia presó, i va sortir l'endemà 
després de dipositar una quantiosa fiança i s'han adoptat mesures cautelars contra 
els altres membres de Ia Mesa. Prèviament també es van empresonar de forma 
preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional 
Catalana, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i encara romanen a Ia presó 
des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. 
Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra altres alts 
càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.
 
La presó provisional és una mesura cautelar que només s'hauria d'aplicar en 
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en 
aquests casos, i resulta evident Ia manca de solidesa deis arguments legals per 
mantenir-los a Ia presó.
 
El món local de Catalunya sempre s'ha caracteritzat per Ia seva proximitat, voluntat 
de servei i compromís amb Ia ciutadania, actuant amb Ileialtat i respecte a les 
institucions de Catalunya, i defensant Ia democràcia.
 
Per aquests motius, l'Ajuntament de Móra d’Ebre, acorda:
 
Primer.- Instar a les institucions de l'Estat a respectar i acceptar la voluntat 
inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La 
legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan 
aquesta expressa Iliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies 
excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
 
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions 
de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant 
per la via emparada formalment en I'article 155 de la Constitució Espanyola, com 
mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a través d'un control més 
basat en criteris d'oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
 
Tercer.- Instar a l'alliberament dels presos polítics catalans, tres d'ells representants 
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en 
aplicació desproporcionada d'una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi 
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ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d'actuació violenta.
 
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de 
Catalunya, i els polítics i líders socials que s'han implicat en el procés polític català, 
demanant que s'afronti la solució d'aquest conflicte polític per la via del diàleg, la 
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)".
 
El sr. Alcalde llegeix la part dispositiva.
 
La sra. Gurrera diu que hi ha coses que estan d'acord, lo del empresonament de 
manera cautelar els hi sembla desproporcionada, però d'altres que no estan d’acord. 
Per tant. s’abstindran.
 
La sra. Agné votaran a favor tot i que troben a faltar un punt sobre l'apropament dels 
presos a Catalunya.
 
El sr. Alcalde recorda que es una moció d’Associació Catalana de Municipis. 

 

Expedient 336/2018. Moció ERC, possar nom plaça de l'1 d'octubre a la plaça 
davant teatre municipal

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

Es dona compte de la moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM, que tot seguit 
es transcriu:
 
"EXPOSIClÓ DE MOTIUS
 
Atès que el passat dia 1 d'octubre de 2017 els ciutadans de Móra d'Ebre, igual que 
tots els catalans amb dret a vot, van ser cridats pel Parlament de Catalunya a un 
referèndum per decidir al respecte de la independència de Catalunya.
 
Aquell dia una majoria de catalans i catalanes van anar a votar seguint el mandat del 
Parlament, tot i que el Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a 
inconstitucional. Els responsables del govern de l'Estat van considerar que el 
referèndum s'havia d’aturar utilitzant tots els mitjans al seu abast, violència inclosa. 
Per aquest motiu, havien arribat dies abans milers d'efectius dels cossos i forces de 
seguretat de l'Estat. D'aquesta manera el mati del dia 1 d'octubre policies nacionals 
totalment equipats amb material antiavalots i fusells llança pilotes de goma 
(prohibides a Catalunya) van entrar a diferents punts de votació amb l'objectiu de 
retirar les urnes. 
 
El resultat d'aquesta operació és del tot coneguda.
 
La ciutadania de molts municipis, en comptes de rendir-se a la violència policial, va 
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decidir continuar mantenint els col•legis electorals oberts per tal que tothom que 
volgués, pogués dipositar el seu vot a les urnes. Va ser un acte de dignitat, de 
protesta i de manifestació de la voluntat democràtica que impregna els catalans i 
catalanes.
 
Passats aquests fets es va posar sobre la taula del Govern espanyol la necessitat de 
seguir dialogant per trobar una sortida a la voluntat de milions de catalans. La 
resposta va ser l'empresonament i exili dei Govern i l’aplicació de l'article 155 de la 
Constitució espanyola per suspendre l'autonomia de Catalunya.
 
Per tots aquests motius, i per fer un acte de reconeixement a tants ciutadans i 
ciutadanes que hem vist trepitjats els nostres drets i Ilibertats individuals i col.lectius, 
el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Móra d'Ebre proposa d’adopció 
dels següents: ACORDS
 
Primer. Emprendre el procediment oportú per posar el nom de Plaça 1 d'octubre, a la 
plaça situada al davant mateix del Teatre Municipal La Llanterna de Móra d'Ebre.
 
Segon. Realitzar els treballs pertinents per la col·locació d'una placa amb el nom 
proposat, en un lloc visible de l l anomenada plaça.
 
Tercer. Comunicar aquest acord a (L'ANC, Els CDR, veïns/es de la plaça...)"
 
La sra. Agné resumeix la moció. Fa un petit apunt recordant el que van parlar a la 
comissió informativa de ficar una placa en memòria als fets en compte de canviar el 
nom, cosa que els hi sembla bé, però encara així volen seguir endavant en ficar-li el 
nom ja que ha de ser un lloc de memòria del 1 d’octubre en que una amplíssima part 
de la ciutadania va voler ser lliure per decidir el seu futur sense permís ni por y 
recordar que la llibertat es conquereix i es defensa.
 
La sra. Secretària diu que el nom on es proposa anomenar com a plaça és un terrat, 
i es un immoble, i així o van aprovar al inventari de bens de la corporació, i es un 
immoble que es diu escola de musica de  domini públic afectat a  l'ensenyament de 
l'escola de musica. Després tota la normativa urbanística aprovada per Ple mai s’ha 
considerat plaça a aquest espai. La modificació a una plaça d'aquest espai és 
possible,  però afectaria una possible ampliació de l'escola de musica. Explica que la 
escola no a renunciat a fer un projecte, si les finances de l’ajuntament o permetessin, 
que és un espai diàfan per fer audicions dins del que és l’edifici. 
 
El sr. Alcalde li diu a la Sra. Secretària que per a que tots ho pugin entendré bé que 
clarifiqui si és correcte, perquè quan ella els hi va explicar va afegir una cosa q avui 
no a esmentat, que el fet que se li digui 1 d’octubre no és cap problema i només rau 
en el fet que se li digui plaça. La sra. Secretària diu que sí, que l’aclariment ha estat 
per l’espai, no pel nom.
 
El sr. Alcalde pregunta a ERC si els importaria no ficar "plaça", i substituir-ho per 
espai o entre el que tots decideixin.
 
La sra. Agne diu que li sembla bé. El sr.. Launes diu que en vista de la reforma, el 
seu vot serà una abstenció. La sra. Gurrera diu que ells no estan a favor de ficar una 
plaça amb aquest nom, perquè no representa a tota la població.
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El sr. Alcalde agraeix el gest d'ERC per cedir en el tema del plaça  i  explica que el 
seu partit votarà a favor.

 

Expedient 337/2018. Mocio PSC exigir Generalitat l'abonament del deute 
pendent escoles bressol

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es dona compte de la moció presentada pel grup municipal del PSC-CP que tot 
seguit es transcriu:
 
"Atès que segons l'article 84.2 i 131 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'article 
198 de Ia Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, recullen que l'ensenyament de 0-3 
anys és de competència exclusiva de Ia Generalitat de Catalunya, obligació que s'ha 
d'articular mitjançant convenis amb els ens locals.
 
Atès que Ia relació convenial entre Ia Generalitat i els ajuntaments es va trencar al 
curs 2012-2013 quan Ia Generalitat va deixar de complir amb les previsions 
pressupostàries de Ia institució passant a ser els ajuntaments, amb l'ajut de les 
famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d'escoles bressol municipals. 
(Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 
17% restant es finança a través de les diputacions)
 
Atès que el finançament de les places de O a 3 anys ha passat en els últims anys de 
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic .
 
Atès que Ia Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de Ia Generalitat de 
Catalunya per al 2017 recollia a Ia Disposició Addicional 49 que el Govern de Ia 
Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com 
a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s'havia de 
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i 
aquest mandat no s'ha complert per part del Govern de Ia Generalitat.
 
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop 
a Ia Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de Ia gestió de les escoles 
bressol, donant Ia raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda 
individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i 
Sant Joan Despí) i una de col•lectiva (amb 30 consistoris) contra Ia Generalitat de 
Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes 
inversions que el Departament d' Ensenyament no va abonar, tot i haver-s'hi 
compromès, entre els anys 2012 i 2015.
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de Móra 
d'Ebre els acords següents:
 
1). Instar al Govern de Ia Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a 
Ia sentència del TSJC per Ia qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 
36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent 
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d'abonar per Ia gestió del servei de les escoles bressol del municipi.
 
2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d'acord amb l'escrit de la 
sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d'abonar per la gestió del 
servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb 
anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d'aquest consistori al Govern de 
la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos 
escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta sentència.
 
3).Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a les escoles bressol del municipi".
 
La sra. Gurrera explica la moció. 
 
La sra. Amorós recorda que la seva moció no parla de que en realitat el deute 
comença amb el govern de Zapatero i per això la Generalitat es va veure obligada a 
retallar. Estan d'acord amb l'esperit de la moció però que se’ls hi ha oblidat aquest 
detall.
 
El sr. Alcalde entenen que hi ha imprecisió amb les dades, que es cert que es rebien 
1300€ per alumnes i que s’han deixat de cobrar aquesta quantitat malgrat l’ajut que 
dona la Diputació per tant reclamar la diferencia es possible, i per aquest fet donarà 
suport. 

 

Expedient 338/2018. Moció ERC recuperació del poder adquisitiu del sistema 
públic de pensions

Favorable Tipus de 
votació: Assentiment

La Sra. Agne pren la paraula i manifesta que retiren aquesta moció.

 

Expedient 339/2018. Moció PSC, establiment sistema públic de pensions

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

Es dona compte de la moció presentada pel grup municipal del PSC-CP que tot 
seguit es transcriu:
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de 
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).
 
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de 
pensions. Amb les seves polítiques d locupació, el Govern de Rajoy ha posat en perill 
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la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits 
constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que es desvincula del 
poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en 
funció de l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu 
empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i 
trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo.  Amb aquestes polítiques el 
PP està preparant el camí per als fons de pensions privats, en detriment del Sistema 
Públic de Seguretat Social.
 
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder 
adquisitiu de les pensions, sensació d l incertesa en els actuals jubilats sobre si l l 
Estat serà capaç de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment d l 
injustícia en aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els pugui 
proporcionar una pensió digna en un futur a IO 0 20 anys vista, i desesperança 
gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia puguin contribuir i ser 
protegits pel sistema.
 
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de 
la Seguretat Social a un espoli permanent.
 
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha 
passat de disposar de 66.815 milions d leuros a finals de 2011, als actuals 
8.095milions d'euros, i que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüência 
del préstec de 10.192milions d'euros de l'estat a la Seguretat Social contingut en la 
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats 
retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions d'euros en aquests anys. 
En definitiva, s'han necessitat fons per import de 93.251milions d'euros addicionals a 
les cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en el període 
2012-2017. Llany 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en lloc de plantejar 
mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social, ha decidit seguir 
endeutant la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros.
 
El Fons de Reserva, sorgit de Ia reforma de l'estructura financera de Ia Seguretat 
Social duta a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una 
recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les 
majors tensions generacionals sobre el sistema, entorn de I lany 2023, Si no hagués 
estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves 
aportacions, només basant-se en Ia seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb 
aquest ritme de despesa, Ia nostra guardiola de les pensions quedarà totalment 
buida I tany 2018. És a dir, s'esgotarà 10 anys abans del previst.
 
Aquest escenari posa en risc Ia situació financera de Ia Seguretat Social i en 
conseqüència, Ia garantia no només de les pensions actuals sinó també, i 
especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures 
que donin estabilitat al sistema.
 
I PSC considerem que el dret a les pensions i I laccés al Sistema de Seguretat Social 
st ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en Ia reforma de 
Ia Carta Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir 
el futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg 
social; aprovant un nou Estatut deis Treballadors que promogui drets laborals i 
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ocupació de qualitat; i establint una font complementària de finançament de les 
pensions a càrrec deis PGE, com en Ia majoria dels països del nostre entorn.
 
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de 
pensions, mantenint Ia despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els 
ingressos del sistema.
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Móra d'Ebre presenta 
per a Ia seva consideració i acceptació pel Ple Municipal Ia següent MOCIÓ instant 
el Govern d l Espanya a:
 
MOCIÓ
 
Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al Ilarg de Ia 
legislatura 2011-2015: Ia regulació de Ia jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de 
manera íntegra, Ia Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de 
Revaloració del Sistema de Pensions de Ia Seguretat Social.
 
Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les 
mateixes d'acord amb I'IPC.
 
Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en Ia Llei 23/2013, que reduirà les 
pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de Ia cohort corresponent a 
partir de 1'1 de gener de 2019.
 
Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de 
l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents 
entre d laltres:
 
Les mesures de foment de l locupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). Si 
es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de bonificacions ia 
càrrec dels PGE.
 
Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de la 
mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.
 
Incrementar els ingressos del sistema:
 
Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, amb 
ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els ingressos per 
cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com ara nous 
impostos extraordinaris a la banca ia les transaccions financeres. Pensem que si tota 
la societat espanyola ha contribuit al rescat de les entitats financeres, aquest impost 
ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions.
 
Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social
 
Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de 
Reserva a través duna millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits 
a la disposició de fons amb caràcter anual.
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Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera 
al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dêficit de 
gênere):
 
Aprovació duna Llei d'lgualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de 
cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes .
 
Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar 
la pensió de viduitat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública 
fins a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària 
les dones.
 
Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari 'l , un 
concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust d 
l ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del 
segle XXI.
 
Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al 
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a l'Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats de la gent gran del municipi".
 
La sra. Gurrera explica que és una moció a nivell estatal i que estan entrant a tots els 
municipis per reclamar unes pensions dignes... Resumeix la moció.
 
La sra. Agné diu que van presentar el seu grup una moció més senzilla i la han retirar 
perquè creuen que a nivell municipal no és competència. i que els hi haurien de 
demanar al PSOE d’Espanya.
 
El sr. Alcalde diu que deixant de banda que les pensions no són competència, ja li 
van dir a la comissió informativa que el redactat de la moció si es fa copiar i pegar i 
no les adaptes al propi territori a vegades queden generalistes. Concretament 
aquesta moció és d’una dispersió absoluta, tot el que apunta afecta al món 
econòmic, social,... una sèrie de qüestions que bàsicament és una declaració 
d’intencions. Però a la línia del que deia la cap d’ERC els hi volia recordar que el Ple 
de la corporació està per prendre decisions d’altre caire, com per exemple podrien 
prendre la decisió de decidir reclamar als nostre respectius grups parlamentaris que 
prenguessin acords en aquesta via. Els hi recorda que PSOE i PODEMOS si 
volguessin ho podrien canviar demà això perquè tenen majoria suficient. Per tant, 
portar això aquí no li acaben de veure massa la punta. No obstant tenen tot el dret.
 
El sr. Launes està bastant d’acord amb la sra. Agné i el sr. Alcalde diu que creu que 
aquí no toca tractar això.
 
La sra. Gurrera diu que ella creu que toca perquè és una qüestió de la gent que està 
cobrant de tota la població, i que és un tema prou important que ara té uns 
problemes concrets i que posen en evidència en aquesta moció. Ho demanen al 
Govern de l’Estat que és el que té la potestat, ells fan les seves propostes i si els hi 
sembla bé o recolzen, i sinó no. El sr. Alcalde matisa que el Govern de l’Estat no és 
l’únic que te la potestat de canviar això. Els altres grups parlamentaris tenen la 
mateixa potestat. I el PSO i PODEMOS tenen vots suficients com per poder canviar 
això demà mateix. Per tant, no ens espolsem les responsabilitats. La sra. Gurrera diu 
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que no li surten els comptes. El sr. Alcalde respon que surten fàcil i que no cal tenir 
majoria absoluta, sol cal tenir un vot més que el altres per votar una cosa d’aquest 
tipus. 

 

Expedient 340/2018. Moció ERC reversió IVAa entitats culturals i mitjans de 
comunicació públics

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, 
Abstencions: 1, Absents: 0

Es dona compte de la moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM que tot seguit 
es transcriu:
 
"EXPOSIClÓ DE MOTIUS
 
El Ministeri d'Hisenda, en el seu afany d'obtenir nous ingressos tributaris, està posant 
en risc el futur de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país.
 
A partir d'un canvi en la interpretació de la Llei de l'IVA el Ministre Montoro exigeix 
que el sector cultural i els mitjans de comunicaci6 públics abonin a l'Estat l'IVA 
corresponent a les subvencions rebudes de la Generalitat, considerant que són 
subvencions vinculades al preu del producte.
 
Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa, per això des 
d'Esquerra Republicana vam aprofitar la recent tramitaci6 al Congrés de la Llei de 
contractes del sector públic per introduir esmenes que modifiquen l'articulat de la Llei 
de l'IVA, evitant precisament aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri 
d'Hisenda. L'esmena 
va ser aprovada i té efecte des del novembre de 2017.
 
Ara bé, el Ministeri d'Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis 
que van de l'any 2012 al 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de comunicació 
públics a fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i posant en perill la 
seva sostenibilitat econòmica.
 
La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC), el MACBA, el CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han 
anunciat que recorreran la decisió, així com també a la Corporació Catalana de 
Mitjans de Comunicació i no es descarta que es pugui estendre a altres entitats que 
reben ajuts públics.
 
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Móra 
d'Ebre proposa d'adopció dels següents acords.
 
ACORDS
 
Primer. Exigir al Ministeri d'Hisenda que aturi l'ofec a les institucions culturals 
catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació 
forçada que obliga a abonar els imports de I'IVA.
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Segon. Exigir al Ministre Montoro que centri els esforços de Ia Hisenda espanyola a 
Iluitar contra el frau fiscal de les grans corporacions enlloc d'intentar aconseguir 
recursos de sectors amb una clara vocació social i cultural.
 
Tercer. Treballar conjuntament amb Ia Generalitat de Catalunya i amb les entitats 
afectades en Ia defensa del sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya.
 
Quart. Exigir l'aixecament immediat de Ia intervenció de les finances de Ia 
Generalitat a càrrec del Govern espanyol.
 
Cinquê. Comunicar aquest acord al Ministeri d'Hisenda, als grups polítics al 
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes".
 
El sr. de la Guia explica la moció.
 
La sra. Gurrera diu que estan d'acord i que la votaran a favor.
 
El sr. Launes diu que s’abstindrà perquè no té les suficients dades per valorar-ho.

 

Expedient 341/2018. Moció ERC, commemoració del dia internacional de la 
dona

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es dona compte de la moció presentada pel grup municipal d'ERC-PM que tot seguit 
ens transcriu:
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, 
una data d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de 
reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de genere. Una reivindicació 
que va més enllà d'aquesta data i impregna els 365 dies de l'any, l'acció de les 
administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la 
nostra societat.
 
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones 
encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat 
són més crues per a les dones, i aixô es tradueix en una major precarietat laboral 
d'aquestes i una feminització de la pobresa, entre d'altres. De fet, un estudi recent 
d'Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa 
energêtica són dones. 
 
Però la discriminació no queda aquí. Més d'un 70% dels contractes a temps parcials 
ho són de dones. I en aquesta mateixa línia 1'0bservatori Dona i Empresa assenyala 
que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells 
d'Administració. Aixô contrasta amb l'àmbit educatiu, a on les dones representen el 
60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara 
no s'ha trencat i segueix limitant les possibilitats d'ascens de les dones.
 
Segons l'últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se 
situa en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al 
País Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88% 
respectivament. Qüestió que, a diferència d'alguns, nosaltres sí que considerem que 
ens "hi hem de posar" per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus 
adopten noves mesures per fer-hi front.
 
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida 
laboral i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps 
de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important 
replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i 
intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns 
horaris més racionals.
 
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una 
maternitat lliure i segura, vetllant també perquê les dones joves de 16 i 17 anys 
puguin exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de 
denúncia d'assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan 
habituals i hem seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de 
violacions que han posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els 
agressors. També s'han fet públics casos d'agressions sexuals que han sortit a la 
Ilum pública a Catalunya i que mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció, 
de reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.
 
Apel•lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l'any, per 
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República 
Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
 
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Móra 
d'Ebre proposa d'adopció dels següents
 
ACORDS
 
Primer. L'Ajuntament de Móra d'Ebre manifesta el seu compromís per continuar 
treballant pels drets de les dones, en col.laboració amb les entitats de dones del 
municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
 
Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l'elaboració de plans 
d'igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones 
als càrrecs de decisió i l'adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral.
 
Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 
les dones i de l'assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent 
especial incidància en l'àmbit laboral i els espais d'oci.
 
Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per 
les feministes de diferents parsos del món i convocada a Catalunya pel conjunt del 
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Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.
 
Cinquè. Tenir la perspectiva de gênere com a eix central de les actuacions de 
l'Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
 
Sisê. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la 
Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l'lnstitut Català de les Dones i a 
les entitats municipalistes".
 
El sr. Alcalde explica que el mateix dia que van celebrar la comissió informativa va 
rebre una trucada demanant-li que presentes  una moció pel dia internacional de la 
dona.
 
Sol·licita incloure-la.
 
No hi ha cap inconvenient per part dels grups.
 
La sra. Amorós llegeix els acords.
 
El sr. Launes diu que la votarà a favor.
 
El sr. Alcalde diu que estan d'acord amb la moció i que el vot serà favorable. 
Comenta que per part del personal de l'Ajuntament han arribat amb un acord per 
equilibrar el salari de les dones de la neteja. En això vol dir que des de l'Ajuntament 
es treballa en actiu amb aquest tema.
 
La sra. Gurrera informa que votaran a favor.

 

Expedient 342/2018. Moció UGT/CCOO, d'igualtat d'hones i dones

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, 
Abstencions: 1, Absents: 0

Es dona compte de la moció presentada per UGT i CCOO que tot seguit es transcriu:
 
"Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han 
colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les 
persones amb una situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A 
Catalunya les dones són el 52% de la població en edat de treballar i, en canvi, no 
arriben a ser la meitat de la població activa.
 
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la 
masculina, això vol dir que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones.
 
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria 
de les persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps 
parcial obligat; pateixen contractació temporal en massa, la seva jornada està en 
molts casos desregulada i són, per tant, protagonistes principals de la precarietat.
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Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre 
dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que, 
teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense 
cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les ocupacions de menys retribució, 
en què arriba a ser de més del 37%.
 
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la 
meitat tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals.
 
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de 
la manca de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista 
ataca un dels valors centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van 
ser assassinades per la seva parella o ex-parella home, hi va haver 17.513 
denúncies per violència masclista i 4.209 ordres de protecció. L’assetjament sexual i 
per raó de sexe a les empreses és una de les situacions més esteses però a la 
vegada més ocultes en l’àmbit laboral.
 
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de 
cura entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del 
treball i la desvalorització social dels sectors laborals feminitzats.
 
S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la 
sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de 
vida per a les dones. Cal que les dones tinguin més poder econòmic a les dones, 
element estratègic per a la reducció de la pobresa.
 
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat!
 
ACORDS
 
Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 
8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 
hores, a les places i portes dels ajuntaments.
 
Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia 
8 de març.
 
Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder 
adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI.
 
Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els 
assetjaments sexuals.
 
Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació 
d’una llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre 
dones i homes al nostre país.
 
Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el 
treball decent per les treballadores i treballadors de la llar).
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Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la 
priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: 
dependència, salut, educació i criança.
 
Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i 
exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere 
amb una dotació pressupostària real".
 
El sr. Alcalde llegeix el acord i afegeix que es molt similar al que ha presentat ERC, i 
també proposa el seu debat.
 
No hi ha cap inconvenient per part dels grups.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Resolucions i decrets dictats d'ençà la darrera sessió

Es dóna compte de les resolucions i decrets dictats d'ençà la darrera sessió:
 
Nom Data Resum Expedient

DECRET 
2018-0001

06/02/2018 
0:00

Contractació temporal i puntual personal suport 
guia Castell 185/2018

DECRET 
2017-0109

29/12/2017 
0:00 Aprovació factures 31/12/2017 1141/2017

DECRET 
2017-0108

21/12/2017 
0:00 Convocatària sessió plenària

1118/2017

DECRET 
2017-0107

20/12/2017 
0:00 Convocatària Cl 1116/2017

DECRET 
2017-0106

20/12/2017 
0:00 Sol•licitud bestreta extaordinària BASE 716/2017

DECRET 
2017-0105

20/12/2017 
0:00

Contractació temporal i puntual de personal de 
suport a la brigada d'Obres i Serveis 1106/2017

DECRET 
2017-0104

18/12/2017 
0:00 Incoar expedient 10/2017 de modificació de crédit 1073/2017

DECRET 
2017-0103

18/12/2017 
0:00 Incoació expedient pressupost 2018 1090/2017

 

 

Informacions presidència

No hi ha assumptes

  

C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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