
ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2018/3 El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 28 / de juny / 2018

Durada Des de les 19:30 fins a les 20:30 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 NO

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

Excuses d'assistència presentades:
1. Raúl Olivan Gallardo:
«Guàrdia»

L’Alcalde obre la sessió i demana que es tracti per urgència dos expedients, que són, 
donar compte de la liquidació de 2017 i de l’expedient de modificació del pressupost 
4/2018.

Aquesta documentació ja la tenen tots els regidors. La sra. Dolors Gurrera, pren la 
paraula i  diu que efectivament, secretaria els hi ha comunicat aquest fet, però que 
mentre  que  la  modificació  ja  en  tenien  constància  i  documentació  en  temps,  la 
documentació de la  liquidació no n’han tingut suficient per mirar-la i estudiar el tema. 
L’Alcalde diu que de la  liquidació només es dona compte i  que en l’aprovació del 
Compte General podran examinar tota aquesta qüestió; tanmateix  la secretaria li diu 
que aquesta inclusió es deu pels límits temporals que hi ha per entrar les dades a les 
plataformes de la Generalitat i l’estat, que en donen de límit fins el 30 de juny. El no 
enviar-les dona lloc a responsabilitats, i es per això que s’ha plantejat com un tema 
d’última hora, s’aprova per UNANIMITAT

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. 02/2018, 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 26 d’abril de 2018, la qual és 
APROVADA PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió. 

Expedient 963/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració, ENRESA 
2019

Favorable Tipus de votació: A favor: 10,  GGMM  de 
CIU, PP i d'ERC, En contra: 0, 
Abstencions: 2, GM de PSC, Absents: 0
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Visto lo que dispone la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan 
las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con 
cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos 
Radiactivos. 

Dado que Móra d’Ebre tiene la consideración de municipio incluido en la Zona I. 

Dado que el 9 de junio de 2016 el Pleno de la Corporación aprobó el proyecto de 
dinamización turística de recursos naturales y del sector servicios de Móra d’Ebre, 
dentro del Plan de incentivación económica-turística del municipio de Móra d’Ebre 
entre las que se encuentran las siguientes de actividades, Mejora del Passeig de 
l’Ebre entre el embarcador y “la Plaça de Braus”; construcción de un puerto fluvial y 
la creación de una empresa municipal que explote la actividad fluvial (licencias, 
embarcaciones, mejora de embarcadores, …). 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 
de marzo y atendiendo a lo que dispone la Resolución de la dirección General de 
Política Energética y Minas. 

Considerando que se establece la posibilidad de cofinanciar actividades consistentes 
en la ejecución de proyectos de inversión de iniciativa municipal que contribuyan al 
desarrollo económico de los municipios, la conservación y mejora del medio 
ambiente. 

Visto que la Orden establece en su artículo 9) que: “la cuantía máxima será el 25 por 
ciento de la asignación anual recibida por el municipio en concepto de término fijo 
para las instalaciones de 1 y 3, ….” 

Como sea que de entre la documentación exigida en el artículo 10 de la orden 
IET/458/2015, de 11 de marzo, se exige la certificación del Acuerdo del Pleno de la 
Corporación en el que se dé conformidad a la contratación de las actuaciones que se 
acometerán en caso de obtener la cofinanciación solicitada. 

Como sea que las propuestas de actividades solicitadas para su cofinanciación a 
ENRESA se acometerán al año siguiente de la solicitud y pueden ser anuales o 
plurianuales. 

De acuerdo con las facultades que me confieren los artículos 21.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y el 53.1. del DLeg 2/2003, 
de 28 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de 
régimen local de Catalunya, y el RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se 
aprueba el reglamento de organización y el funcionamiento de los entes locales. 

A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa General de fecha 
21/06/2018,

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar para el año 2019 la propuesta de la actividad “Proyecto para la 
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construcción de un Puerto Deportivo  en el tramo final del Passeig de l’Ebre”, 
actividad que se halla incluida en el Proyecto de dinamización turística de recursos 
naturales y del sector servicios de Móra d’Ebre, dentro del Plan de incentivación 
económica-turística del municipio. 

SEGUNDO: Comprometerse, en caso de que sea otorgada por el Ministerio del 
Interior la ayuda solicitada, de contratar y ejecutar las actuaciones que correspondan 
para la ejecución de la misma. 

TERCERO: Habilitar al Sr. Alcalde para la firma de toda la documentación que sea 
necesaria para llevar a cabo este acuerdo. 

CUARTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y 
Minas.

Es sol.licita ates la convocatòria, a la reunió de l’AMAC abans del canvi de Govern, 
es va arribar a un preacord amb el responsable del Ministeri per modificar l’Ordre que 
ens limita l’import de la subvenció, i en lloc dels 22 o 23000€ arribaríem als 90000; 
però tot i el canvi de Govern, penso que tirarà endavant.

La sra. Cinta Agné pregunta quan es podrà tenir noticies d’aquesta modificació de 
l’Ordre? L’Alcalde respon, que cal esperar ja que el canvi de Govern retardarà  els 
temes.

Expedient 937/2018. Nomenament responsable Registre Civil de Móra d'Ebre

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10,  GGMM  de CIU, PP i d'ERC, 
En contra: 0, Abstencions: 2, GM de 
PSC, Absents: 0

Atès que en escrit de data 14 de febrer de 2018, la funcionària de la Corporació Sra. 
M. Teresa  Sanz Gimeno, responsable del Registre Civil de Móra d’Ebre, va
comunicar la intenció de jubilar-se anticipadament, amb efectes del dia 30 de juny de
2018.

Per Decret de l’alcaldia núm. 2018-0008 de data 26 de febrer de 2018, es declara la 
jubilació anticipada per voluntat de la interessada.

A la vista del que es disposa a l’Ordre del Departament de Justícia, de 28 de maig de 
1991, pel que es regula el procediment d’aprovació dels nomenaments de secretaris 
de Jutjats de Pau de municipis de menys de 7000 habitants.

A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 
21/06/2018,

Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:

PRIMER: Nomenar com a responsable del Registre Civil de Móra d’Ebre amb efectes 
de l’1 de juliol de 2018, la Sra. Encarna Fernandez Romero, empleada pública 
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adscrita a aqueix servei.

SEGON: Comunicar aquest acord a les parts interessades i al Departament de 
Justícia. 

L’alcalde explica que arran la prejubilació de la treballadora sra. Teresa Sanz, cal 
nomenar  la  secretaria  tal  com demana el  Departament  de Justicia,  i  s’ha  cregut 
adient proposar el nomenament de la treballadora Encarna Fernandez Romero.

Expedient 337/2017. Exp. de delimitació terme municipal La Fatarella

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10,  GGMM  de CIU, PP i d'ERC, En 
contra: 0, Abstencions: 2, GM de PSC, 
Absents: 0

Atès que la Direcció General d’Administració Local va comunicar en data 23 de juny 
de 2017, registre d’entrada número 2079, l’inici d’expedient de delimitació del terme 
municipal de La Fatarella respecte al municipi limítrof de Móra d’Ebre.

Vist el que preveu el Decret 244/2007, de 6 de novembre, modificat pel Decret 
209/2015, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en 
el Capítol V, del Títol I, Delimitació dels termes municipals.

Atès  el que disposen els articles 22.1 b) de la  llei 7/1985,  reguladora  de  les bases 
de  regim  local  i l'article  52.3 b) del Decret 2/2003 de 28 d'abril  pel que  s'aprova  
el  text refós de la Llei  Municipal  de Catalunya, respecte a la competència del ple 
pel que fa a la delimitació del terme municipal

Atès l’acord del Ple de data 25 d’octubre de 2017, que, entre d’altres, va nomenar, 
per majoria, els membres de la comissió per a la delimitació dels termes municipals 
de Móra d’Ebre i La Fatarella.

Atès l’escrit de la Direcció General d'Administració Local, núm RE 791/2018, 
mitjançant el qual assenyalen el dia 17 d’abril de 2018, a les 10:30 hores, a la seu de 
l'ajuntament de Móra d’Ebre, per a iniciar les operacions de delimitació.

Havent-se convocat a tots els membres de la comissió de delimitació, als propietaris i 
a les propietàries de les finques afectades.

En data 17 d’abril de 2018, a la seu de l’ajuntament de Móra d’Ebre, es reuneixen les 
persones convocades, per tal de realitzar les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de La Fatarella i Móra d’Ebre,  i on d’aquestes operacions s’aixeca 
la corresponent acta.

A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 
21/06/2018,

Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:
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PRIMER: Aprovar l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals de 
La Fatarella i Móra d’Ebre, que es varen realitzar en data 17 d’abril de 2018.

SEGON: Comunicar aquest acord a l’ajuntament de La Fatarella i al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

L’Alcalde explica que es tracta d’ajustar els límits. 

Expedient 959/2018. Ratificació dissolució Consorci Local i Comarcal de 
Comunicació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

En escrit de data 23 de maig de 2018, es presenta en el registre general de 
l’ajuntament, documentació relativa a la dissolució del Consorci Local i Comarcal de 
Comunicació.

Atès que en sessió del Consell General de l’ens de data 24 d juliol de 2017, es va 
acordar iniciar el procediment de dissolució i liquidació del Consorci.

Atès que en sessió del Consell General de l’ens de data 5 de desembre de 2017, es 
va aprovar la proposta de dissolució i liquidació de definitiva del Consorci.

Atès que d’acord amb els Estatuts de l’ens, l’acord de dissolució i liquidació s’ha de 
ratificar pels ens que el conformen.

A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 
21/06/2018,

Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:i,

PRIMER: Ratificar la dissolució i del Consorci Local i Comarcal de Comunicació.

SEGON: Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida.

L’Alcalde explica que com la finalitat per la que es va crear ha desaparegut tots els 
membres cal que acordin la dissolució.

Expedient 793/2018. Revisió Anual del Padró Municipal d'Habitants

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANTECEDENTS

Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del 
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el resultat 
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de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017.

Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en 
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la 
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes 
de març de 2018.

FONAMENTS DE DRET

1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals.

2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió
anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.

A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 
21/06/2018,

Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:

1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró 
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i que 
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme 
durant l’exercici 2017. El resum que s’aprova és el següent:

RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 01/01/2017

VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS

Població de dret a 1 de gener de 2017: 5636

Altes de l’1 de gener de 2017 a l’1 de gener de 2018:      193 homes, 188 dones, total 
381
Baixes de l’1 de gener de 2017 a l’1 de gener de 2018:   174 homes, 158 dones, total 
332

Població de dret a 1 de gener de 2018:  5685

CONCEPTE DE VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS

CONCEPTES  ALTES    BAIXES

Naixements  52
Defuncions  59

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



Canvis de residencia d’un altre municipi (Altes)   245  217
Canvis de residencia de l’estranger (Altes)            73  6
Omissions  11
Baixa d’ofici       50
Baixes per caducitat       - -
Baixes per duplicat       - 
TOTAL                                                             381  332

BAIXES DE RESIDENTS  DEL MUNICIPI. Resum per sexe i causa de la baixa

CONCEPTE DE LA BAIXA  HOMES  DONES    TOTAL

Defuncions  28  31  59
Canvis de residència a un altre municipi    113  104  217
Canvis de residència a l’estranger                 3  3  6
Baixes d’ofici  29  21  50
Baixes per caducitat  - -  -
Baixes per duplicat    - -  -
TOTAL       173  159  332

ALTES DE RESIDENTS  DEL MUNICIPI. Resum per sexe i causa de l’alta

CONCEPTE D’ALTA  HOMES    DONES     TOTAL

naixements  24  28        52
Canvis de residència d’un altre municipi (Altes)     156  89  245
Canvis de residència de l’estranger (Altes)              53  20  73
Omissions  6  5  11
TOTAL  239  142  381

ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI

CONCEPTE                                                     HOMES   DONES   TOTAL

Canvis de domicili (entre seccions del municipi)     39         50       89

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018, que resulta 
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels 
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que 
disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la 
revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de 
xifres oficials de població.

L’Alcalde comenta que aquesta data 5.685hab. suposa un petit increment respecte 
a la de l’any anterior 5.636 hab, aquest increment ve pels naixements.
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Expedient 623/2017. Verificació TR Modificació puntual NNSSP ordenació 
centres de culte

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, GGMM de CIU i PP, En 
contra: 0, Abstencions: 5, GGMM 
d'ERC i PSC, Absents: 0

El Ple de la Corporació va acordar, en sessió de data 25 de setembre de 2017, 
aprovar provisionalment 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. José 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 18/12/2017 (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.

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 tractament de textos, 
en compliment dels requeriments tècnics  de la presentació d’acord amb el que 
disposa la normativa urbanística.

Un cop redactat pels Serveis Tècnics municipals el text refós de “Modificació de 
Normes Subsidiàries per l’ordenació dels centres de culte”, que incloïa les 
prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre, el Plenari de la Corporació en sessió de data 22 de febrer de 2018 va aprovar 
la verificació de la documentació del Text refós de la “Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries per l’ordenació dels centres de culte”.
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En data 15/03/2018 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 17/05/2018 (NRE 1310) es va rebre l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, de la sessió de 26 d’abril de 2018, 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 
consegüent 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.- Cal redactar l’apartat A.6 amb el contingut següent:
 
“A.6. Avaluació i justificació de les necessitats quantitatives de localització de sòl per 
a la implantació de centres de culte.
 
Segons l’IDESCAT i la informació per part de la Direcció General d’Afers Religiosos, 
l’any 2014 la comarca de la Ribera d’Ebre comptava amb 46 centres de culte, dels 
quals eren 42 centres catòlics, 1 església evangèlica, 2 centres islàmics i 1 centre de 
Testimonis de Jehovà. Això significa un increment de 4 centres respecte el que 
comptava l’any 2010, el que suposa un increment de 9,52 %. Respecte l’any 2013, 
s’ha incrementat el nombre de centres en 1 de religió islàmica. 
L’àmbit de les Terres de l’Ebre en el mateix període (2010-2014) va incrementar els 
seus centres en un 1,40 %, passant de 215 centres a 218 i, Catalunya presenta un 
increment del 2,67 % amb un total de 8.061 centres religiosos l’any 2014 i de 7.851 
l’any 2010.
 
D’altra banda, si s’estudia la relació segons la població, trobem que el percentatge és 
molt superior a la Ribera d’Ebre (un 9,52 %) que a l’àmbit de les Terres de l’Ebre 
(1,40 %) i que a Catalunya (2,67 %).
 
En el municipi de Móra d’Ebre actualment hi ha 3 esglésies, 2 catòliques i 1 
musulmanes.
 
L’objecte de la Modificació no és donar permís per l’activitat religiosa en sí, que és un 
dret fonamental, sinó garantir que l’ús del local que es regula reuneixi les condicions 
tècniques adequades al tipus d’activitat que s’hi ha de desenvolupar. Aquesta 
Modificació vol regular els centres de culte en termes de neutralitat i amb l’únic 
objecte de facilitar l’exercici de culte i de preservar la seguretat i la higiene dels locals 
i dels drets fonamentals de tots els ciutadans relatius a l’ordre públic. L’Ajuntament 
permet l’establiment de centres de culte en el municipi, tot i que limita les condicions 
tècniques per tal que el seu d’ús i utilització siguin els adequats. 
 
Així, tot i que es limita la implantació de l’ús religiós en un àmbit determinat, es pot 
concloure que hi ha espai suficient en altres espais del municipi que per tant, no 
existeix necessitat al municipi de dotar de nou sol per aquest ús.”
 
1.2.- Cal completar l’apartat A.5 amb el contingut següent:
 
“ART. 43. US EDUCATIU, RELIGIÓS I CULTURAL
Comprèn l’ús d’ensenyança en tots els seus graus i modalitats, inclosa la pre-escolar 
i els jardins d’infància, amb les seves instal·lacions esportives i culturals annexes; el 
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de museus, biblioteques i activitats de tipus social; esglésies, temples capelles i 
cementiris.
Els centres de culte se situaran a una distància de 300 m entre ells, a excepció dels 
existents.”
 
“ART. 91 DEFINICIÓ 
1.- Comprèn les àrees que varen ser urbanitzades i edificades amb anterioritat a 
l’inici del present segle, situades al nord de la Carretera Nacional 420, i que 
constitueixen l’assentament tradicional de la població.
2.- En aquesta zona es pretén la conservació de l’estructura urbana i edificatòria, pel 
que aquestes Normes regulen tant la possible substitució d’una edificació antiga, 
com la colmatació dels sectors encara no construïts, amb edificació de nova planta. 
3.- Als principals eixos comercials es preveu la zona d’ordenació antiga i tradicional 
eixos comercials (clau 1.1) on hi seran d’aplicació tots els paràmetres de la clau 1 
excepte les condicions d’ús.”
 
“ART. 97. DEFINICIÓ
1.- Comprèn les àrees de creixement exterior al nucli antic, que es van establir 
fonamentalment sobre el traçat de les carreteres de Gandesa i Benissanet.
2.- Als principals eixos comercials es preveu la zona d’ordenació en illa tancada eixos 
comercials (clau 2.1) on hi seran d’aplicació tots els paràmetres de la clau 2, excepte 
les condicions d’ús.”
 
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 tractament de textos, 
en compliment dels requeriments tècnics  de la presentació d’acord amb el que 
disposa la normativa urbanística.
 
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.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 
21/06/2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:
 
Primer.- Verificar la documentació del Text refós 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 26 d’abril de 2018.
 
Segon.- Trametre aquest acord juntament amb el text refós verificat als Serveis 
Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la posterior publicació al DOGC 
de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents, si 
procedeix, a efectes de la seva immediata executivitat, d’acord amb l’article 106 del 
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
 
L’Alcalde  explica  que  es  el  darrer  tràmit  urbanístic,  ja  esta  del  tot  aprovat  pels 
diferents organismes. 
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Expedient 816/2017. Aprovació inicial Modificació puntual NNSSP ampliació 
zona equipament esportius

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, GGMM de CIU i PP, En 
contra: 0, Abstencions: 5, GGMM 
d'ERC i PSC, Absents: 0

ANTECEDENTS:
 
I.- L’any 1995 es va tramitar Modificació de Normes subsidiàries del Polígon 15 
corresponent a la zona d’ampliació del Poliesportiu Municipal, que va ser aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en data 12/12/1995 i publicada al DOGC 
de 08/03/1996 núm. 2179.  Mitjançant dita Modificació,  tot l’àmbit  -llavors sense 
edificar-  es va qualificar de sistema d’equipament (Clau E),  justificant-se així en la 
documentació tècnica:   “ Es proposa la qualificació de tot l’àmbit del Polígon 15 com 
equipament (Clau E)  sense cap traçat de vial deixant lliure el terreny per tal 
d’adaptar les futures edificacions i espais lliure i d’accés amb la màxima llibertat 
compositiva  adaptant les futures edificacions als paràmetres urbanístics vigents de 
la Clau E que es poden complir de forma suficient.”
 
II.- Prèvia la tramitació dels  corresponents expedients,  l’any 1999 es va construir el 
pavelló  poliesportiu i l’any 2007  la piscina municipal coberta.
 
III.- L’Ajuntament de Móra d’Ebre,  en sessió plenària de data 29/04/2013, va acordar 
adquirir mitjançant permuta,  el solar situada al c/ Pau Casals, núm. 8, per a 
l’ampliació de les instal·lacions esportives, així com dur a terme els tràmits adients 
per a la seva inscripció a l’Inventari de Béns de la Corporació i al Registre de la 
Propietat.   En aquest solar  es van  construir tres pistes de pàdel l’any 2014. 
 
IV.- El Ple de la Corporació en data 10/04/2014  va aprovar  “l’Informe de l’ordenació 
del trànsit a l’entorn de la zona esportiva del c. Pau Casals i Av. Pius XII”  que va 
estar sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte al 
BOPT núm. 90 de 17/04/14 i no es va presentar cap al·legació, publicant-se 
l’aprovació definitiva en el BOPT núm. 138 de 16/04/2014.  L’estudi determinava la 
situació de mobilitat dintre del Polígon 15 i en el seu entorn,  assenyalant-se la 
vialitat conforme a la modificació que es presenta actualment. 
 
V.- El Departament de Territori i Sostenibilitat en data 08/05/17 NRE 1553 ens remet 
còpia de la denúncia rebuda  del Sr. Antonio Catalán Mansilla (Exp. núm. 
0389E/3/2017),  pel fet de que podrien existir irregularitats urbanístiques en la finca 
situada al c/ Pau Casals núm. 8,  a l’haver-se  construït una instal·lació esportiva de 
pàdel  en un solar sense vial al front.
 
VI.- Encarregada als Serveis Tècnics municipals la “Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per l’ampliació de la zona d’equipaments 
esportius” (Polígon 15 de les vigents NNSS),  aquesta es va presentar per tal 
d’adequar al planejament urbanístic la realitat física de l’àmbit afectat del complex 
poliesportiu municipal. 
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VII.- Mitjançant acord del Plenari de la Corporació, en sessió de data 25 d’octubre de 
2017, es va aprovar inicialment la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries 
de Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments esportius”, d’acord amb la 
resolució següent:
 
“PRIMER. - Ratificar el caràcter de bé de domini públic, adscrit al servei públic, del 
solar situat al c/ Pau 
Casals, núm. 8, de titularitat municipal, adquirit per acord pel Ple de la Corporació en 
sessió de data 29/04/13, destinat a equipament esportiu, i inscrit a l’Inventari de Béns 
de la Corporació amb aquesta consideració.
 
SEGON.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments esportius”.
 
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un diari de gran tiratge a 
Catalunya, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que 
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes 
les al·legacions o observacions que consideri oportunes. També se’n farà la publicitat 
per mitjans telemàtics. 
 
QUART.- Concedir audiència pel termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs.  
 
CINQUÈ.-  Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquests acords.”
 
Així doncs, l’objecte de la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries aprovada pel 
Ple de data 25 d’octubre de 2017 era reconèixer la realitat física actual en la que s’ha 
desenvolupat el Polígon 15, avui completada la seva edificació, plasmant-la en el 
planejament urbanístic municipal, establint el següent:
 
- Qualificar com a sistema d’equipaments (Clau E) el terreny adquirit per l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre on s’ha construït les pistes de pàdel, tot i que aquesta parcel·la 
qualificada de clau 3 fins a la data, admetia l’ús esportiu.
 
- Qualificar com a sistema de vitalitat(Clau V) l’espai del voltant del pavelló,  la 
piscina coberta i les pistes de pàdel fins al c/ Pau Casals. 
 
- Eliminar el límit del Polígon d’Actuació 15, ja que l’actuació urbanística ja es troba 
desenvolupada i per tant passa a  qualificar-se com a sòl urbà consolidat.
 
VIII.- En data 13 de novembre de 2017 es presenta un nou document tècnic que 
suposa canvis substancials respecte l’aprovació anterior, de manera que el Plenari 
de la Corporació, en data 20 de novembre de 2017, va aprovar inicialment, per 
segona vegada, la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre 
per  l’ampliació de la zona d’equipaments esportius”, així com obrir un període 
d’informació pública d’un mes. Els anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona núm. 236, de data 11 de desembre de 2017,  en el Diari Més 
Ebre de data 1 de desembre de 2017, al tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament i 
a la web municipal. 
 
També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta 
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l’àmbit objecte de modificació.   
 
IX.- Durant el primer termini d’informació pública, en temps i forma, es va presentar 
en data 07/12/2017 per part del Sr. Antonio Catalán Mansilla i la Sra. Sara Gómez 
Babiano (NRE 4006/17) escrit d’al·legacions contra l’acord del Ple de data 25 
d’octubre de 2017, en què se sol·licita que s’acordi desistir la tramitació de 
l’esmentada modificació puntual de Normes Subsidiàries, en la seva actual redacció, 
ja que les seves determinacions entenen que són contràries a dret.
 
X.- En data 15 de desembre de 2017 (NRS 2386/17) es tramet escrit al Sr. Catalán i 
a la Sra. Gómez en què se’ls informa que s’ha aprovat inicialment, per segona 
vegada, la citada Modificació puntual, així com també se’ls hi comunica que la seva 
al·legació  ha estat incorporada a l’expedient en tràmit i que en cas de voler-ne 
presentar una de nova es tramitarà conjuntament.
 
XI.- En data 9 de gener de 2018 (NRE 50/18) el Sr. Antonio Catalán i la Sra. Sara 
Gómez presenten nou escrit d’al·legacions durant el termini d’informació pública de 
la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries en tràmit aprovada per segona 
vegada. En aquest escrit novament se sol·licita que s’acordi desistir la tramitació de 
l’esmentada modificació puntual de Normes Subsidiàries, en la seva actual redacció, 
ja que les seves determinacions entenen que són contràries a dret, i 
conseqüentment es mantinguin les determinacions del planejament vigent.
 
XII.- Vist tot l’exposat i segons consulta als Serveis Territorials d’Urbanisme a les 
Terres de l’Ebre sobre la idoneïtat de tramitar la modificació puntual plantejada, s’ha 
fet necessari redactar un nou document tècnic per part dels Serveis Tècnics 
municipals de la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per 
l’ampliació de la zona d’equipaments esportius” per tal d’adequar al planejament 
urbanístic la realitat física de l’àmbit afectat del complex poliesportiu municipal i es 
proposa deixar sense efecte l’anterior expedient de modificació puntual de les NNSS 
en tràmit i iniciar la tramitació d’un nou expedient de modificació puntual.
 
Concretament, la modificació que es planteja té els objectius següents:
 
- Reconèixer la realitat física actual, en la que ja s’ha desenvolupat el polígon 15 i 
que va ser objecte de modificació puntual de NNSS aprovada el 12 de desembre de 
1995 i publicada el 8 de març de 1996. D’aquesta manera, s’elimina el límit del 
polígon  d’actuació P15, ja que l’actuació urbanística ja es troba desenvolupada.
- Qualificar com a sistema d’equipaments el terreny adquirit per l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre (c. Pau Casals, 8) on es desenvolupen les 3 pistes de pàdel i que a hores 
d’ara es troba qualificat com a clau 3 zona d’ordenació residencial oberta, tot i que 
aquesta parcel·la qualificada de clau 3 fins a la data, admetia l’ús esportiu.
- Es modifica l’article 59 de les NNSS per tal de permetre l’ús d’habitatge en sistema 
d’equipaments en casos excepcionals i també l’article 60 pel que respecta a les 
condicions d’edificació en aquesta zona d’equipaments esportius.
 
Article 59: “5.-Habitatge: s’admet únicament un habitatge per establiment, destinat 
exclusivament a allotjament de personal que pugui ser necessari en cas de que 
l’equipament sigui objecte de concessió administrativa.”
         
- Es  modifica també parcialment l’article 60, que textualment diu:
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Article 60: “4.- Per als equipaments esportius situats a l’interior de l’illa que 
conformen els carrers Ribera d’Ebre, avinguda Pius XII, Pau Casals i Girasol, es fan 
els següents aclariments:
 
- Els paràmetres d’ocupació màxima, edificabilitat i separació a límits són aplicables 
als edificis, no pas a les superfícies dels paviments de les instal·lacions esportives 
(rectangle de joc, pista de tennis, pista de pàdel, pista poliesportiva, camp de futbol, 
etc.) que podran arribar fins al límit de propietat. 
- No es considerarà edifici qualsevol element necessari per la pràctica de l’esport. 
Aquests elements (porteria de futbol, cistella de bàsquet, tancament perimetral pista 
pàdel, xarxa pista tennis, xarxa pista pàdel, etc.) seran considerats instal·lacions i 
podran situar-se al límit del sistema d’equipaments.”
 
Per tot l’exposat, aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament que es proposa tramitar de nou, té com finalitat ampliar la zona 
d’equipaments esportius municipals, afegint els terrenys del carrer Pau Casals, núm. 
8 on s’ubiquen les pistes de pàdel. Es tractar d’un sistema d’equipaments continu, 
sense interrupcions, amb sistema de vialitat al voltant com són els carrers Ribera 
d’Ebre, Pius XII, Pau Casals i Girasol, trobant-se tot l’entorn en sòl urbà consolidat. A 
més a més, aquesta modificació urbanística no sols no  suposa cap disminució del 
sistema d’equipaments, si no que tot el contrari, ja que es produeix una ampliació de 
905,00 m2 dels sistemes urbanístics locals. Per tant, aquesta proposta de 
modificació puntual dóna compliment a les directrius urbanístiques i a les 
infraestructures bàsiques que preveu el Pla director d’instal·lacions i equipaments 
esportius de Catalunya (PIEC).
 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció que obra a l’expedient,  i vist que no 
hi ha organismes afectats  per raó de llurs competències sectorials que hagin 
d’emetre informe.  
 
Atès el que s’estableix als articles 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya  i articles 117 i 
118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’urbanisme.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 
21/06/2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:
 
PRIMER.- Deixar sense efecte la tramitació de l’expedient de “Modificació Puntual de 
les Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments 
esportius”, aprovada inicialment per segona vegada pel Plenari de la Corporació, en 
data 20 de novembre de 2017, pels motius justificats en la part expositiva de la 
present resolució.
 
SEGON.- Ratificar el caràcter de bé de domini públic, adscrit al servei públic, del 
solar situat al c/ Pau Casals, núm. 8, de titularitat municipal, adquirit per acord  pel 
Ple de la Corporació en sessió de data 29/04/13, destinat a equipament esportiu, i 
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb aquesta consideració.
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TERCER.- Aprovar inicialment la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments esportius”, en base als motius 
justificats a la part expositiva del present acord.
 
QUART.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un diari de gran tiratge a 
Catalunya, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que 
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes 
les al·legacions o observacions que consideri oportunes. També se’n farà la publicitat 
per mitjans telemàtics. 
 
CINQUÈ.- Concedir audiència pel termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs.  
 
SISÈ.-  Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquests acords.
 
SETÈ.- Notificar el present acord al Sr. Antonio Catalán Mansilla i a la Sra. Sara 
Gómez Babiano, com a interessats en l’anterior expedient de modificació puntual de 
NNSS que es deixa sense efecte.
 
La  secretaria  explica,  a  raò  de  que  l’alcalde  li  dona  la  paraula,  de  que  aquest 
expedient es fruit de que des de els serveis tècnics i consultes amb  la Generalitat, 
s’ha entès que es millor que tota la zona esportiva sigui equipament, no es dibuixen 
carrers,  com  inicialment;  això  dona  una  major  garantia,  ja  que  s’amplien  els 
equipaments i  per  tant  es una major garantia,  ja  que les reduccions han de ser 
compensades, mai reduïdes. El tema del carrer, es considera un accés pels diferents 
equipaments. 

 

Expedient 663/2018. Informe morositat 1T 2018

Favorable Tipus de votació: Assentiment

Donar compte de l’Informe trimestral de morositat relatiu al primer trimestre de l’any 
2018
 
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 
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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 30 d’abril de 2018 , el 
qual se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2018 i a 
la Comissió Informativa General de data 21 de jny 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:
 
- 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: primer trimestre 2018
 
- 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 
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següent:
“216.4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de 
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de 
dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes 
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo 
de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación 
del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato 
y en alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea 
manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si 
procede, y efectuado el correspondiente abono.”
Aquesta nova regulació determina que l’obligació que té l’Administració Local de 
pagament de les factures s’articularà de la següent manera:
Des de que es registra una factura, s’haurà de procedir a la seva aprovació en un 
termini de trenta dies i a partir d’aquest reconeixement de l’obligació, l’Administració 
disposarà de trenta dies més per al seu pagament, per la qual cosa, el còmput total 
de dies és de seixanta dies. 
Segon.- Vist el que disposa l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificat 
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul 
del creixement i de la creació d’ocupació, pel que respecta a la determinació del 
termini de pagament, en el següent sentit:
“1.El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de 
pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción 
de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la 
factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a 
sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha 
de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
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 
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los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta 
días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación 
de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la 
fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso 
aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la 
aceptación o verificación.
3.Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados 
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo 
superior a 60 días naturales.
4.Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 
quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en 
dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a 
efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre 
que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a 
la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de 
facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta 
días naturales desde esa fecha.”
 
Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo.”
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
 
Cinquè.-Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures al Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,en el 
qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la relació 
de factures de més de tres mesos d’antiguitat sense reconeixement d’obligació o 
justificació d’absència del tràmit, així com pel que fa a les factures o documents 
justificatius que han sobrepassat el termini d’un mes des de la seva anotació en el 
Registre de Factures, sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar el 
reconeixement de l’obligació. 
 
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:
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“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno.”
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint 
dies de la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel 
que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2014.
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre 
comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les 
Administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada 
al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics 
del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en 
desenvolupament de la disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre.
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No 
obstant això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de 
tres mesos per a adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics 
establerts en aquesta ordre.
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de 
l’interventor al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al formulari 16 
“Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 
16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 
27 d’abril, es suprimeix el model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de 
l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de 2015. 
Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart trimestre de 
2014.
 
Aquesta darrera novetat ve motivada per la publicació del període mitjà de pagament 
a proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions 
Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prevista a l’article 28 
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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 primer trimestre natural de l’exercici 2018, 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                       316                            252.983,61€
Escola de Música                17                                6.525,16€
Móra d’Ebre Bus, SL           19                                3.316,23€
  
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 primer trimestre natural de l’exercici 2018, són les 
següents per cada entitat:
 
ENTITAT          NÚMERO DE PAGAMENTS                 IMPORT TOTAL
Ajuntament                    514                                  545.293,00€
Escola de Música                0                                             0,00€
Móra d’Ebre Bus, SL           1                                           13,60€
 
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 primer trimestre natural de l’exercici 
2018, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT            NÚMERO DE PAGAMENTS          IMPORT TOTAL
Ajuntament                        81                             339.866,86€
Escola de Música                23                                 3.278,57€
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 primer trimestre natural de l’exercici 
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2018, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT                   NÚMERO DE PAGAMENTS     IMPORT TOTAL
Ajuntament                            351                        255.820,69€
Escola de Música                        0                                  0,00€
Móra d’Ebre Bus, SL                   3                              842,77€
 
Em cal destacar, que les dades corresponents a l’Escola de Música i Dansa, són les 
dades corresponents fins a data 28 de febrer de 2018.
 
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, ja 
que al meu entendre es pot generar una situació d’enriquiment injust i també de 
generació d’un deute que pot repercutir a l’endeutament.  
 
Cinquena.- El període mig de pagament resultant del primer trimestre de l’exercici 
2018 és el següent:
 
ENTITAT                                 ROP            IPR                       ROPend.                I PP  
               PMP
                                           (dies)               (€)                      (dies)                   (€)          
      (dies)
Ajuntament                           62,24        668.224,72€              81,47            
 422.534,97€          69,69
Escola de Música                  -22,13            6.482,81€              88,86                
3.278,57€          15,15
Móra d’Ebre Bus, SL               -8,55            2.324,32€             -10,08                
1.010,24€          -9,01
PMP GLOBAL                                          677.031,85€                                  
 426.823,78€         68,97
 
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 28 de febrer de 2018.
 
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 
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de situar aquest per sota dels 30 dies i actualitzar el pla de tresoreria.
 
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 primer 
trimestre de l’exercici 2018, 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 664/2018. Informe execució trimestral 1T 2018

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,  
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  
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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  
información mencionada en los apartados 7 y 8 anteriores.»”

 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 30 d’abril de 2018, corresponent 
al primer trimestre de l’exercici  2018, 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, a traves dels formularis, en 
data 30 d’abril de 2018 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es  
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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 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 
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seva execució fins a la finalització de l’exercici, 
-          a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 

pressupost, 
-          a la informació trimestral  relativa a informar en relació a les despeses 

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

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

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

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

 
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
  
4.1. Personal
 
a)  A  data  31/03/2018,  l’Ajuntament  de Móra  d’Ebre,  té  una  plantilla  de  personal  de  80 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 77
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  31/03/2018 és  de 
399.082,29 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els  
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A data 28/02/2018, 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  28/02/2018 és  de 
37.590,14 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques,  les complementàries,  els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 31/03/2018, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 persones els  
quals es troben dividits en els següents sectors:
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Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 5
 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  31/03/2018 és  de 
24.645,22 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  
primer trimestre de 2018 és del 16,60%. El grau d’execució del pressupost de despeses al  
primer trimestre de 2018  és del 16,20%.
 
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 primer trimestre de 2018 és del 9,82%. El grau  
d’execució del pressupost de despeses al primer trimestre de 2018 és del 15,33%.
 
Per  l’exercici  corrent  i  durant  aquest  trimestre,  en  el  cas  de l’Ajuntament  el  pendent  de 
cobrament en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament, de 441,36 €. Per exercici  
tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 62.341,40 €.  
Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període ascendeix a 
46.828,12 €.
 
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  0,00€. 
Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 0,00 €.
 
L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el 
primer trimestre de l’exercici 2018.
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del  romanent de tresoreria per a despeses generals  
ajustat a la fi del primer trimestre del 2018 és de 22.689,56 €. 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 2018. 
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals  
ajustat a la fi del primer trimestre del 2018 és de -19.155,54 €.
  
4.2.2. En relació a la situació dels  compromisos de despeses plurianuals i  a  l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs  
els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut els següents drets i obligacions, 
fins a la data de finalització del primer trimestre de 2018:
 

Projecte  de 
despesa

RD Desviació  RD  en 
relació  a  l’annex 
d’inversions

ADO Desviació  ADO 
en  relació  a 
l’annex 
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d’inversions
Compra  béns 
immobles (Illa de 
Saurí D)

0 € 0 € 0,00 € 8.600,00 €

Compra  béns 
immobles (Illa de 
Saurí B)

0,00 € 0 € 0,00 € 17.200,00 €

Passera  barranc 
de faneca

0,00 € 44.885,93 € 0,00 € 112.312,98 €

Millora  eficiència 
energètica

0,00 € 39.164,65 € 0,00€ 41.225,95 €

Rehabilitació 
visita  pública 
castell

0,00 € 129.600,00 € 0,00 € 144.000,00 €

Arranjament 
camí  ruixols  i 
ratlla del terme

0,00 € 47.431,76 € 0,00 € 49.928,17 €

Aranjament  camí 
campasos fase 2

0,00 € 5.511,10 € 0,00 € 12.830,84 €

Rehabilitació 
plaça de l’Estrella

0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 €

Càmeres 
vigilància

0,00€ 0,00 € 0,00€ 20.000,00€

Compra barca 0,00€ 64.138,05 € 0,00€ 65.000,00€
Equips 
informàtics

0,00€ 4.135,35 € 0,00€ 4.353,00€

Compra 
contenidors

0,00€ 1.514,00€ 0,00€ 2.000,00€

Rehabilitació 
pista  i  zona 
esportiva

0,00 0,00 € 30.638,90 € 2.012,10 €

 
Atès  que aquest  informe es  refereix  al  primer trimestre de l’exercici  2018,  la  major  part  
d’aquestes  inversions  encara  no  s’han  dut  a  terme.  Es  preveu  que  aquestes  es  vagin 
executant durant els propers trimestres d’aquest exercici. 

 
4.3. Morositat
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament 
durant el primer trimestre natural de l’exercici 2018, 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 316 252.983,61€

Escola de Música 17 6.525,16€
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Móra d’Ebre Bus, SL 19 3.316,23€
 
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 primer trimestre natural de l’exercici 2018, són les següents per cada  
entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 514 545.293,00€

Escola de Música 0 0,00€
Móra d’Ebre Bus, SL 1 13,60€

 
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  primer trimestre natural  de l’exercici  2018, són les 
següents per cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 81 339.866,86€

Escola de Música 23 3.278,57€
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  primer trimestre natural  de l’exercici  2018, són les 
següents per cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 351 255.820,69€

Escola de Música 0 0,00€
Móra d’Ebre Bus, SL 3 842,77€

  
Em cal destacar, que les dades corresponents a l’Escola de Música i Dansa, són les dades  
corresponents fins a data 28 de febrer de 2018.
 
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  sigui  
conveniada o no a aquesta situació, ja que s’està produint un enriquiment injust i no s’ha 
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incoat l’expedient corresponent per tal d’esbrinar les responsabilitats derivades del contracte. 
Tanmateix la UTE podrà instar el cobrament davant els Tribunals mitjançant el corresponent 
Recurs Contenciós.    
 
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 març de 2018 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  primer trimestre de 2018, el  càlcul de la capacitat  de finançament és de 
173.171,87€. 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 4.655.008,87 €, 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, 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 primer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 129.538,47  
euros.
 
Cal  destacar,  que aquesta  societat  no s’abasteix  amb ingressos  de mercat  atès  que obté 
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majoritàriament  els  seus  ingressos  per  prestació  de  serveis  de  la  seva  activitat  normal 
facturats principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden considerar ventes 
en comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al menys, el 50% dels costos de 
producció.
 
 5. CONCLUSIONS
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al primer 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 primer trimestre de 2018:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 81 339.866,86€

Escola de Música 23 3.278,57€
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 
prendre les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest per sota dels 30 dies.
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del primer trimestre de 
2018,  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  primer  trimestre  de 
l’exercici 2018, 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 
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pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Expedient 665/2018. Informe seguiment pla d'ajust 1T 2018

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  
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.  
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Per tot això,
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del primer trimestre del 2018 de data 3  
de maig de 2018 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 HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat  
Financera.
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II . ANTECEDENTS DE FET
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre va 
aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula l’article 7 
del RD Llei 4/2012.
 
Vist  que  el  Ministeri  d'Administracions  Públiques,  a  través  de  la  secretaria  general  de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe favorable al 
Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que;
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament que 
preveu aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre l’execució dels plans d’ajust que 
preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 de febrer.
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar l’informe anterior 
amb periodicitat trimestral.
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a requeriment  
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels òrgans competents  
d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri d’Economia i Competitivitat .
 
Així  mateix,  per  tal  de  garantir  el  reemborsament  de  les  quantitats  derivades  de  les  
operacions d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagin concertat podran ser  
sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de l'Administració de  
l'Estat. La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i el seu abast , en funció del  
risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes de seguiment .
 
Per  a  l’execució d’aquestes  actuacions  de  control,  la  Intervenció  General  pot  demanar  la  
col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han d’ajustar a  
les  normes i  instruccions  que determini  aquella.  El  finançament  necessària  per  a això  es  
realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha realitzat 
el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1  
d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que en el seu article 
10, recull que;
 
“1 .  L’Administració  que compti amb un pla  d’ajust  acordat  amb el  Ministeri  d'Hisenda i  
Administracions  Públiques,  durant  la  seva  vigència,  ha  de remetre  a  l’esmentat  Ministeri 
abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta 
del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local,  
informació sobre, almenys, els punts següents:
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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 13 d’abril  
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 11 de maig de 
2018.
 
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  
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.
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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 
Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de 
quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment del PUOSC, que 
suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 2013-2016. 
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No obstant 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.
 
En relació a l’exercici 2017, 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 2017, és a dir, 39.792,63 euros, per tal de finançar despesa corrent de reparació, 
manteniment i conservació. 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

 
Tanmateix, a l’exercici 2017 es va preveure 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 
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; es va preveure 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.
 
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 31/03/2018:     Annex 1
 
 4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial
 

(en miles de 
euros)

Antigüedad (fecha de recepción de facturas) Total

Año 2018     
Obligaciones 
reconocidas 

pendientes de 
pago 

clasificadas por 
antigüedad

1er. Trim 2on. Trim 3er. Trim.
4rt. 

Trim.
Año 2017 Año 2016

Ejercicios 
anteriores  

Capítulo 2 222,52 0,00 0,00 0,00 136,60 12,81 0,08 372,01
Capítulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 147,51 0,00 0,00 147,51

Otra deuda 
comercial

2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68

Total: 225,20 0,00 0,00 0,00 284,11 12,81 0,08 522,20

 
El deute comercial a 31/03/2018, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 522,20 milers d’euros.
 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados:
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     (En miles de euros) Saldo a: 

Operaciones con 
derivados 

Descripción
a 31 de 
marzo

a 30 de junio
a 30 de 
septiembre

a 31 de 
diciembre

Operación 1  0 0 0 0

Operación 2  0 0 0 0

Operación 3  0 0 0 0

Operación 4  0 0 0 0

Resto de 
operaciones  0 0 0 0

Total 0 0 0 0

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

Otro pasivo 
contingente

Descripción
a 31 de 
marzo

a 30 de junio
a 30 de 
septiembre

a 31 de 
diciembre

Pasivo 1  0 0 0 0

Pasivo 2  0 0 0 0

Pasivo 3  0 0 0 0

Pasivo  4  0 0 0 0

Resto de pasivos 
contingentes  0 0 0 0

Total 0 0 0 0

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

“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades  
económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las  
Entidades  Locales  del  artículo  3.1  de  esta  Ley  o  de  sus  organismos  autónomos,  y  se  
encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada  
en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local,  
un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado  
plan  de  corrección,  la  Entidad  Local  de  la  que  dependa  podrá  realizar  aportaciones  
patrimoniales o suscribir  ampliaciones  de capital  de sus  entidades solo si,  en el  ejercicio  
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.
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Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de  
diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en  
desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento  
domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y  
transporte público de viajeros.

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

El Ple de la Corporació Local en sessió de data 21 de juliol de 2016, va acordar 
dissoldre la Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU en aplicació de la Llei 27/2013 de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local que obliga la dissolució de les 
entitats integrades en el sector públic local, entre elles les societats mercantils que 
presentin  situació de desequilibri financer, entenent per tal situació de desequilibri 
quan  es  tracti  de  societats  de  capital  municipal  i  que  manifesti  l’existència  de 
resultats negatius d’explotació en dos exercicis comptables consecutius. Per tant, en 
la  data  en que s’emet  aquest  informe, la  denominació de la  societat  és Societat 
Esportiva Móra d’Ebre SLU en liquidació. 
  
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de qualsevol altre 
millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació,  
perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió plenària que es celebri.
 
Les  dades  contingudes  en  el  mateix  han  de  ser  bolcades  a  la  plataforma telemàtica  de 
captura de dades habilitada a l’efecte abans del 11 de maig 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.
 
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  primer  trimestre  del  2018  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 775/2018. Tancament i Liquidació del Pressupost exercici 2017
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del 
Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, els comptes anuals formulats 
per la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU, de l’exercici 2017, degudament informat per la 
Intervenció i la Secretaria municipal, en compliment d’allò que estableix l’article 191.3 
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 de conformitat amb el que disposa l’article 
191 de l’esmentat cos legal, així com l’informe d’intervenció sobre l’anàlisi del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit 
de deute en virtut de l’art. 15.4 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.
 
Vist el que disposa 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, en el seu 
article 12 en relació a les facultats i obligacions de l’òrgan de control intern de 
l’administració local en el sentit següent:
 
“1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control 
equivalentes en los ámbitos autonómico y local tendrán acceso a la documentación 
justificativa, a la información que conste en el registro contable de facturas, y a la 
contabilidad en cualquier momento.
2. Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará 
el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las 
Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno.”
 
Primer.- Es dóna compte de la Resolució de l’alcaldia núm. 20180038 de data 26 
juny de 2018, mitjançant la qual s’aprova la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre i del Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i s’ 
informa dels comptes anuals formulats per la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU,  de 
l’exercici 2017, que es troba en l’Annex 1 d’aquest expedient.
 
Segon.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció anual relatiu al compliment de la 
normativa en matèria de morositat de data 26 de juny de 2018, de conformitat amb 
l’art. 12 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, que es troba en 
l’Annex 2 d’aquest expedient.
 
Tercer.- Assabentar-se de la liquidació de l’exercici 2017 aprovada per Decret 
d’alcaldia núm. 20180038 de data 26 de juny de 2018 i de l’informe d’intervenció 
sobre l’anàlisi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de 
despesa i del límit de deute que consta a l’expedient de la liquidació de l’exercici 
2017, en virtut del que disposa l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
Quart.- Assabentar-se de l’informe d’intervenció anual relatiu al compliment de la 
normativa en matèria de morositat, de conformitat amb l’art. 12 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.
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Expedient 927/2018. Modificació de Crèdit 04/2018

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 7, GGMM de 
CIU i PP, En contra: 0, 
Abstencions: 5, GGMM 
d'ERC i PSC, Absents: 
0

 
1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 28 de juny de 2018 s’ha incoat l’expedient  
de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i  crèdit extraordinari 
per tal d’incorporar al pressupost vigent les següents despeses exposades i justificades a la 
provisió, tramitat per urgència, tal com es justifica a la provisió d’alcaldia: 
 

a)       Suplement de crèdit
 
Despesa 1: Servei socorrisme piscines municipals i cursets de natació
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

sumplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 19-341-22799  Servei 
socorrisme  piscines 
municipals

6.000,00€ 4.450,00€ 10.450,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

25-330-22602 
Publicitat joventut

1.000,00€ 600,00€ 400,00€

2 Baixa  de 
despeses

17-340-22602 
Publicitat esports

2.000,00€ 1.050,00€ 950,00€

3 Nous ingressos 5-33900  Taxa 
ocupació  finca 
domini públic

0,00€ 2.200,00€ 2.200,00€

4 Nous ingressos 17-34300  Preu 
públic  cursos 
natació

0,00€ 600,00€ 600,00€

TOTAL: 4.450,00 €  

 
Despesa 2: Compra contenidors
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 Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
sumplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 21-1621-62900 
Compra contenidors

2.000,00€ 1.201,00€ 3.201,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

21-1721-22601 
Protocol  medi 
ambient

2.000,00€ 600,00€ 1.400,00€

2 Baixa  de 
despeses

21-1721-22602 
Publicitat  medi 
ambient

2.000,00€ 601,00€ 1.399,00€

TOTAL: 1.201,00 €  

 
Despesa 3: Casal d’estiu
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

sumplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 4-337-13110 Personal 
Laboral  Temporal 
Monitors lleure

9.000,00€ 7.137,00€ 16.137,00€

2 4-337-16000 
Seguretat Social casal 
jove  i  monitors  de 
lleure

6.000,00€ 2.363,00€ 8.363,00€

TOTAL: 9.500,00 €  

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

25-337-22699  Casal 
d’Estiu

20.000,00€ 9.500,00€ 10.500,00€

TOTAL: 9.500,00€  

 
 
Despesa 4: Mora Morisca
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

sumplement 
Crèdit definitius
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crèdit
1 27-432-22609  Mora 

Morisca
30.000,00€ 4.811,00€ 34.811,00€

TOTAL: 4.811,00€  

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

24-338-22699  St. 
Antoni

20.000,00€ 3.000,00€ 17.000,00€

2 Baixa  de 
despeses

1-151-22601 
Protocol Urbanisme

1.000,00€ 758,00€ 242,00€

3 Majors 
ingressos

5-33900  Taxa 
ocupació  finca 
domini públic

2.200€ 1.053,00€ 3.253,00€

TOTAL: 4.811,00 €  

 
 
b) Crèdit extraordinari
 
Despesa 1: Treballs de millora i legalització de l’enllumenat zona esportiva

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 19-342-61900 Millora 
i  legalització 
enllumenat  zona 
esportiva

0,00€ 15.000,00€ 15.000,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

6-150-22799 
Treballs  d’execució 
ruïnes i solars

30.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€

TOTAL: 15.000,00€  

 
Despesa 2: Adquisició lliteres

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 22-231-63500 
Adquisició lliteres

0,00€ 1.401,00€ 1.401,00€
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El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

15-422-47900 
Incentius industrials

12.000,00€ 1.401,00€ 10.599,00€

TOTAL: 1.401,00€  

 
 
1.2.  L’alcalde  ha  resolt  encarregar  a  la  secretària  interventora  l’emissió  dels  informes 
corresponents.
 
1.3. Vist els informes de secretaria i intervenció que consten a l’expedient.
 
2.- FONAMENTS JURÍDICS
 
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals  (TRLRHL)  i  l’article  35  del  RD 500/1990,  de 20  d’abril,  
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici  
següent i  no existeixi al  pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no 
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
 
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient,  l’haurà  d’informar  la  intervenció i  se  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Ple  amb els  
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del  
RD 500/1990, de 20 d’abril,  estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent 
aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec 
al romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos  
al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres 
aplicacions  pressupostàries  del  pressupost  vigent,  sempre  que  no  s’afecti  al  servei. 
L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant 
amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
 
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 
del  RD 500/1990,  de  20  d’abril,  disposen  que excepcionalment  es  consideraran  recursos 
efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que 
expressament  siguin  declarats  necessaris  i  urgents  els  procedents  d’operacions  de  crèdit  
sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que 
la seva càrrega financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el  
25% dels  recursos corrents del  pressupost i  que l’operació  quedi  cancel·lada abans de la 
renovació de la corporació que l’hagi concertat. 
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i l’article 38 
estableixen  que  els  acords  de  les  entitats  locals  que  tinguin  per  objecte  l’habilitació  o 
suplement de crèdit  en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar  d’excepcional  
interès general, seran immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi 
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poguessin  haver,  les  quals  es  resoldran  en  el  termini  de  8  dies  des  de  la  presentació,  
entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
 
2.6. L’article 22.2.e de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  de Bases del  règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 
 
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  de Bases del règim local disposa que els 
acords de les corporacions locals  s’adopten com a regla general,  per  majoria simple dels 
membres presents.
 
2.8.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre 
d’altres,  es  realitzarà  en  un  marc  d’estabilitat  pressupostària  coherent  amb la  normativa 
europea.
 
2.9.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera  estableix  que l’elaboració,  aprovació  i  execució  dels  pressupostos, 
entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
 
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la  
Llei  18/2001,  de 12 de desembre,  d’Estabilitat  pressupostària  enuncia  que la  Intervenció 
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà 
amb caràcter independent.
 
2.11.  L’article  21  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera,  les  Entitats  Locals  que  no  hagin  assolit  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el  
següent,  que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.
 
2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la  
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració 
d’un  pla  econòmic  financer  quan  les  modificacions  de  crèdit  estiguin  finançades  amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà 
determinar la seva procedència.
 
2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient,  l’haurà  d’informar  la  intervenció i  se  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Ple  amb els  
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple. 
 
2.15.  L’article 169 del  TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar  al  BOP i  al  tauler  
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi 
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat  si en el termini d’exposició 
al  públic  no  es  presenten  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d’un  mes  per  
resoldre-les.  Quan  la  modificació  estigui  aprovada  definitivament  caldrà  publicar  el 
pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
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Es proposa al plenari de la corporació l’adopció del següent acord:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018 mitjançant la modalitat de 
 crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del present exercici, per import 
de 36.363,00€ d’acord amb el següent detall:
 

a)       Suplement de crèdit
 
Despesa 1: Servei socorrisme piscines municipals i cursets de natació
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

sumplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 19-341-22799  Servei 
socorrisme  piscines 
municipals

6.000,00€ 4.450,00€ 10.450,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

25-330-22602 
Publicitat joventut

1.000,00€ 600,00€ 400,00€

2 Baixa  de 
despeses

17-340-22602 
Publicitat esports

2.000,00€ 1.050,00€ 950,00€

3 Nous ingressos 5-33900  Taxa 
ocupació  finca 
domini públic

0,00€ 2.200,00€ 2.200,00€

4 Nous ingressos 17-34300  Preu 
públic  cursos 
natació

0,00€ 600,00€ 600,00€

TOTAL: 4.450,00 €  

 
Despesa 2: Compra contenidors
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

sumplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 21-1621-62900 
Compra contenidors

2.000,00€ 1.201,00€ 3.201,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 21-1721-22601 2.000,00€ 600,00€ 1.400,00€
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despeses Protocol  medi 
ambient

2 Baixa  de 
despeses

21-1721-22602 
Publicitat  medi 
ambient

2.000,00€ 601,00€ 1.399,00€

TOTAL: 1.201,00 €  

 
Despesa 3: Casal d’estiu
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

sumplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 4-337-13110 Personal 
Laboral  Temporal 
Monitors lleure

9.000,00€ 7.137,00€ 16.137,00€

2 4-337-16000 
Seguretat Social casal 
jove  i  monitors  de 
lleure

6.000,00€ 2.363,00€ 8.363,00€

TOTAL: 9.500,00 €  

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

25-337-22699  Casal 
d’Estiu

20.000,00€ 9.500,00€ 10.500,00€

TOTAL: 9.500,00€  

 
Despesa 4: Mora Morisca
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

sumplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 27-432-22609  Mora 
Morisca

30.000,00€ 4.811,00€ 34.811,00€

TOTAL: 4.811,00€  

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

24-338-22699  St. 
Antoni

20.000,00€ 3.000,00€ 17.000,00€

2 Baixa  de 1-151-22601 1.000,00€ 758,00€ 242,00€
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despeses Protocol Urbanisme
3 Majors 

ingressos
5-33900  Taxa 
ocupació  finca 
domini públic

2.200€ 1.053,00€ 3.253,00€

TOTAL: 4.811,00 €  

 
b) Crèdit extraordinari
 
Despesa 1: Treballs de millora i legalització de l’enllumenat zona esportiva

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 19-342-61900 Millora 
i  legalització 
enllumenat  zona 
esportiva

0,00€ 15.000,00€ 15.000,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

6-150-22799 
Treballs  d’execució 
ruïnes i solars

30.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€

TOTAL: 15.000,00€  

 
Despesa 2: Adquisició lliteres

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 22-231-63500 
Adquisició lliteres

0,00€ 1.401,00€ 1.401,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

15-422-47900 
Incentius industrials

12.000,00€ 1.401,00€ 10.599,00€

TOTAL: 1.401,00€  

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  
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Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció per fer 
les oportunes anotacions i assentaments.
 
L’Alcalde demana que abans de precs i preguntes es tractaran les dos qüestions que 
s’han sotmès a la consideració del ple, per tractar-les en urgència.
La primera, es la modificació del pressupost i demana si hi ha alguna
La sra. Dolors Gurrera demana alguns aclariments:
pel  que fa  als  socorristes,  i  perque es  l’augment?  El  sr.  Sixte Melchor  es per  
l’augment de dies en que es dona servei de piscina.
Per l’augment de la Mora Morisca, l’Alcalde respon que be donat per la necessitat 
d’incrementar la partida inicial, ja que si no i d’acord amb la Llei no es pot contratar, i 
els costos han augmentat.
La compra de contenidors, si no van a compte de l’empresa concessionària?  El sr. 
Melchor, respon que no.
La sra. Cinta Agné demana que se li informi de:
A que respon la taxa d’ocupació de la via pública, i l’Alcalde li respon que es per 
l’ocupació de un terreny de propietat municipal per part de l’empresa que gestiona 
les ambulàncies, ja que al tratar-se d’una empresa privada no es podia fer de franc.
En relació a la compra de lliteres. L’alcalde diu que es per habilitar un espai, ja ho 
explicaré a precs i preguntes si l’interessa. 
 
El sr. Melchor pren la paraula i diu que en relació a la pregunta de la sra. Gurrera i la 
Mora Morisca, cal dir-li que abans es celebrava cada any, i era un pressupost aprox. 
de 43000 o  46000€ anuals, ara es cada dos anys i per això l’augment, i no entenc 
que li sobti; la sra. Gurrera respon que durava llavors, 3 dies, la sra. Pineda diu que 
això ja en fa molts d’anys, ara es continua com les darreres legislatures. 

 

Expedient 1006/2018. Moció ERC, en defensa dels drets de les dones victimes 
d'agressions sexuals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es dona compte de la moció presentada pel grup municipal d'ERC que es trabscriu 
literalment:
 
"MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES 
D’AGRESSIONS SEXUALS
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al 
cas conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual 
i no per violació els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 
2016, a Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús 
sexual continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després del 
compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i 
obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte 
l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat.
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La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses 
expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU 
dones i d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets 
és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa 
en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. 
La  sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge 
de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les 
victimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere 
influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en 
especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de totes 
els acusats a excepció del delicte lleu de furt.
 
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a 
la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les 
dones.
 
Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima 
posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no 
pas de les persones que l’exerceixen.
 
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme 
mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de 
gènere i la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem 
una dècada d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir 
el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista.
 
No és No! Cap violació és justificable o interpretable. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre proposa d’adopció dels següents
 
ACORDS
 
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes 
d’agressions sexuals. 
 
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir 
mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les 
violències masclistes perquè volem ser lliures no valentes.
 
Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere 
per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en 
estereotips de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista. 
 
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia 
dels drets de les dones.
 
Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge 
de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure.
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Sisè. Oferir la formació en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els 
professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a 
les dones.
 
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics 
al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes".
 
La sra. Cinta Agne, pren la paraula i diu que rebutja totalment la St. Coneguda com 
de la manada que suposa un menys preu a les persones que han patit  aquests 
delictes.
A continuació llegeix la moció.
 
La sra. Dolors Gurrera diu que es suma a aquesta moció estem d’acordi ens sumen 
al rebuig de la Sentencia anomenada.

 

Expedient 1007/2018. Moció PSC sobre la xarxa d'impulsors als municipis de la 
garantia juvenil

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es dona compte de la moció presentada pel grup municipal del PSC que es trabscriu 
literalment:
 
"La Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea amb 
l'objectiu de garantir que les persones joves que ni treballen, ni estudien, ni 
segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació 
contínua, formació com a aprenents, o un període de pràctiques laborals. La finalitat 
d’aquest programa és reduir l’atur juvenil i aconseguir un canvi estructural de les 
condicions d’accés dels joves a l’ocupació a través de mesures concretes de l’àmbit 
del treball, la formació i l’emprenedoria. 
 
A Catalunya, aquesta iniciativa s’ha desplegat a través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya arran de l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a 
l'any 2015, modificada per l’Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny. 
 
Segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres contractacions de 
personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia 
Juvenil en virtut de la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors 
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així com les pròrrogues de les 
contractacions efectuades en les diferents convocatòries, són a jornada completa i 
finalitzen el 30 de juny de 2018.
 
A diferència d’altres anys, aquest 2018 no s’han publicat les convocatòries públiques 
per a sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la garantia juvenil. 
Arran de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals a la directora del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, s’ha confirmat que no es preveu renovar aquesta 
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figura i que es pretenen dur a terme altres tipus de polítiques d’intervenció directa 
sobre les persones joves. 
 
La figura dels impulsors de la garantia juvenil són fonamentals per seguir treballant 
amb el col·lectiu de joves i la pèrdua d’aquesta figura pot comprometre la 
incorporació dels joves al mercat de treball. Els impulsors i les impulsores han posat 
en marxa unes polítiques d’orientació en temes laborals i formatius que anteriorment 
no existien, obrint una porta d’accés als i les joves i realitzant un servei 
d’acompanyament més proper del que el Servei d’Ocupació de Catalunya pot fer. 
 
A més, resulten vitals per als territoris amb municipis més petits ja que les eines del 
SOC no hi arribaven, i també fonamentals per a l’arrelament de les persones joves al 
territori.
  
Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista PSC-CP presenta els següents 
acords per a la seva aprovació al  ple:
 
1.-  Instar al Govern de la Generalitat a crear una nova figura tècnica que, aprofitant 
el bagatge i l’èxit de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya esdevingui un referent de les persones joves i s’encarregui de fer-ne 
l’atenció i acompanyament des d’una perspectiva integral.
 
2.- Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i suficients a 
polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, degut a que la Xarxa 
d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i 
les joves.
 
3.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i col.laboració 
entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en 
totes les mesures i programes que s’adrecin als i les joves, i que per assolir una 
millor execució de la mateixa en el nostre municipi, sempre es col·labori amb aquest 
ajuntament.
 
4.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya,a la Federació 
de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya, i als principals 
sindicats del país: UGT i CCOO".
 
La sra. Dolors Gurrera pren la paraula i explica que demana la continuïtat d’aquest 
projecte que es cofinança per Europa ja  que a hores d’ara no veiem que es tiri 
endavant i es important pel jovent; tot seguit llegueix la moció.
La sra.  Cinta Agné demana que es retiri  de la part expositiva 4 paragraf “//..en cap 
cas s’han  descrit  ni  especificat....//”  ja  que s’esta  treballant  i  a  la  part  resolutiva 
“//..crei una figura técnica...//) creiem que es repetitiu.
La sra. Dolors Gurrera accepta retirar aquestes frases.
 
L’Alcalde pren la paraula i diu que si no s’han convocat es per que s’esta intentant 
gestionar d’altra manera, es demana algo que s’està treballant o fent i   crec que es 
oportunista però li donarem suport.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Dona compte resolucions i decrets dictats d'ençà la darrera sessió

Es dona compte de les Resolucions i Decrets dictats per l’alcaldia, d’ençà la darrera sessió:
 
Nom Data Resum
DECRET 2018-0033 12/06/2018 9:45Contractació temporal i puntual servei control d'accés a la piscina
DECRET 2018-0032 12/06/2018 9:44Comunicació sol·licitud dies de permís i vacances
DECRET 2018-0031 08/06/2018 13:09Aprovació expedient 3/2018 de modificació de crèdit
DECRET 2018-0030 07/06/2018 10:39Contractació temporal i puntual personal suport servei de 

manteniment i control d'accés piscines municipals.
DECRET 2018-0029 07/06/2018 10:38Incoació expedient 3/2018 de modificació de crèdit
DECRET 2018-0028 31/05/2018 10:48Delegació matrimoni civil en la regidora Sra,. Noèlia Guirao
DECRET 2018-0027 31/05/2018 10:48Incoació expedient informatiu
DECRET 2018-0026 27/05/2018 14:37Incoació expedient liquidació exercici 2017
DECRET 2018-0025 27/05/2018 14:37Adscripció lloc de treball
DECRET 2018-0024 27/05/2018 14:36Contractació temporal i puntual personal de suport àpats en 

companyia
DECRET 2018-0023 09/05/2018 11:49Informe sobre l'impacte de la nova Llei de Contractes del Sector 

Públic
DECRET 2018-0022 23/04/2018 14:02Designa lletrats defensa ajuntament procediment 513/2017-G
DECRET 2018-0021 23/04/2018 14:02Contractació personal de suport brigada d'obres
DECRET 2018-0020 23/04/2018 11:36Contractació temporal i puntual personal suport brigada d'obres
DECRET 2018-0019 20/04/2018 10:24Designació lletrats procediment modifiació substancial condicions 

laborals, 151/2018-B
DECRET 2018-0018 18/04/2018 7:43Convocatòria CI
DECRET 2018-0017 18/04/2018 7:43Incoació expedient 2/2018 de modificació de crèdit

 

Informacions presidència

S’estan sol·licitant pressupostos  a diferents empreses per la instal·lació de càmeres 
de vigilància amb la finalitat de trànsit, obtenir informació  per facilitar investigacions 
de mossos i  policia local, i tanmateix, creiem que tindran una funció dissuasiva per 
prevenir les actuacions vandàliques.
 
Se sol·liciten també  pressupostos pel tema de la piscina coberta, ja que calen 
estudis ja que s’acaba la concessió, i cal saber on estem i que ens indiquin quina pot 
ser la millor manera de gestionar-la. Ara s’estan gestionant moltes per gestió directa, 
però calen informes d’on ens trobem amb les instal·lacions i equips.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Precs i preguntes

El sr. Alcalde pregunta a la sra. D. Gurrera si vol que li informi del tema de la compra 
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de contenidors, aquesta diu que si, i l’alcalde li informa que aquesta compra no 
correspon al concessionari, són per la recollida d’orgànica als restaurants i per 
reposició dels que s’han fet malbé, i crec que es una despesa subvencionada.
 
La sra. Dolors Gurrera pregunta si es vol treure els contenidors soterrats, l’Alcalde 
respon que s’està valorant ja que gran part dels municipis que els van instal.lar els 
estan retirant, Flix, Riba-roja, ja que tècnicament son obsolets i no funcionen són 
molt complicats entre altres,  de netejar. Malgrat això no tenim partida per fer front a 
aquesta despesa, de moment.
 
La sra. Cinta Agné demana que se li informi de la necessitat de compra de les 
lliteres, i l’Alcalde respon que es per acollir a uns nens de Bonson, població francesa 
en la que hi ha molt bones relacions, i que vindran per 5 dies, i es tracta d’acollir-los i 
no fer una despesa a un hotel ja que es més car; no obstant també es posaran pel 
Centre Obert, ja que se n’hi ha de col·locar 20 per  nous servei a realitzar, com 
alberg juvenil, per exemple.
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