
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2018/4 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 16 / d’agost / 2018

Durada Des de les 19:30 fins a les 20:00 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Dora Fornós Clua

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

78576834W Cinta Agné Sabaté SÍ

33877656J Dolors Gurrera Romo SÍ

40905601D Francisco Launes Andilla SÍ

39867547Z Joan Piñol Mora SÍ

39834722X Julio Roca Font SÍ

47768736J María Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

78579120B Mònica Amorós Gurrera SÍ

39906119S Noèlia Guirao Morillo SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

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

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
 
La secretaria-interventora procedeix a donar lectura de l’acta núm. 03/2018, 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 28 de juny de 2018,
 
Per part de les senyores Dolors Gurrera i Cinta Agné, es constata que a l’esborrany i  
al punt on es tractà “Revisió Anual del Padrò d’habitants” on diu “..L’Alcalde 
informa......anterior 6.635hab..” ha de dir “....5.636hab...”
Realitzada  l’esmena de l’acta de la sessió de 28  de juny de 2018 és APROVADA 
PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió. 

 

Expedient 1185/2018. Modificació de Crèdit exp. 6/2018

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

1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 7 d’agost de 2018 s’ha incoat l’expedient 
de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari per tal d’incorporar al  
pressupost vigent les següents despeses exposades i justificades a la provisió d’alcaldia: 
 
a) Crèdit extraordinari
 
Despesa 1:      Millora de l’accessibilitat del Ps. de l’Ebre

 
 Aplicació pressupostària Import 

inicial
Import  crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius
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1 1-1532-61900  Millora 
accessibilitat Ps de l’Ebre

0,00€ 171.269,86€ 171.269,86€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import 
inicial

Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Nous ingressos 15-75080  (02) 
Generalitat  Llei  de 
Barris Ps. de l’Ebre

0,00€ 30.648,64€ 30.648,64€

2 Nous ingressos 15-75080  (01) 
Generalitat  Turisme 
Ps. de l’Ebre

0,00€ 140.621,22€ 140.621,22€

TOTAL: 171.269,86 €  

 
Despesa 2:      Talussos del Castell fase 2

 
 Aplicació pressupostària Import 

inicial
Import  crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 23-336-61900 Talussos del 
Castell fase 2

0,00€ 262.792,93€ 262.792,93€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import 
inicial

Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Nous ingressos 23-75080  (01) 
Generalitat  Llei  de 
Barris  Talussos  fase 
2

0,00€ 134.681,90€ 134.681,90€

2 Nous ingressos 23-75080  (02) 
Generalitat  ajut 
extraordinari 
Governació Talussos 
fase 2

0,00€ 128.111,03€ 128.111,03€

TOTAL: 262.792,93 €  

 
Despesa 3:      Insonorització aparell climatització teatre

 
 Aplicació pressupostària Import 

inicial
Import  crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 23-330-62300 
Insonorització  aparell 
climatització teatre

0,00€ 14.000,00€ 14.000,00€
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El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Nous ingressos 17-44100 
Liquidació 
Societat 
Esportiva  Móra 
d’Ebre SL

0,00€ 7.390,55€ 7.390,55€

2 Nous ingressos 23-75080  (02) 
Generalitat  ajut 
extraordinari 
Governació 
Talussos fase 2

128.111,03€ 3.600,18€ 131.711,21€

3 Baixa  de 
despeses

16-336-61900 
Rehabilitació 
visita pública del 
castell

144.000,00€ 3.009,27€ 140.990,73€

TOTAL: 14.000,00 €  

 
Despesa 4:      Seguretat en festes

 
 Aplicació pressupostària Import 

inicial
Import  crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 24-338-22701  Seguretat 
en festes

0,00€ 10.000,00€ 10.000,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

16-336-61900 
Rehabilitació 
visita pública del 
castell

140.990,73€ 10.000,00€ 130.990,73€

TOTAL: 10.000,00€  

  
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,  
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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 
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.
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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.
 
Es proposa a la comissió informativa l’adopció del següent acord:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2018 mitjançant la modalitat de 
 crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:
 
a) Crèdit extraordinari
 
Despesa 1:      Millora de l’accessibilitat del Ps. de l’Ebre

 
 Aplicació pressupostària Import 

inicial
Import  crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 1-1532-61900  Millora 
accessibilitat Ps de l’Ebre

0,00€ 171.269,86€ 171.269,86€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import 
inicial

Import 
finançament

Previsions 
definitives
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1 Nous ingressos 15-75080  (02) 
Generalitat  Llei  de 
Barris Ps. de l’Ebre

0,00€ 30.648,64€ 30.648,64€

2 Nous ingressos 15-75080  (01) 
Generalitat  Turisme 
Ps. de l’Ebre

0,00€ 140.621,22€ 140.621,22€

TOTAL: 171.269,86 €  

 
 Despesa 2:      Talussos del Castell fase 2

 
 Aplicació pressupostària Import 

inicial
Import  crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 23-336-61900 Talussos del 
Castell fase 2

0,00€ 262.792,93€ 262.792,93€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import 
inicial

Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Nous ingressos 23-75080  (01) 
Generalitat  Llei  de 
Barris  Talussos  fase 
2

0,00€ 134.681,90€ 134.681,90€

2 Nous ingressos 23-75080  (02) 
Generalitat  ajut 
extraordinari 
Governació Talussos 
fase 2

0,00€ 128.111,03€ 128.111,03€

TOTAL: 262.792,93 €  

 
Despesa 3:      Insonorització aparell climatització teatre

 
 Aplicació pressupostària Import 

inicial
Import  crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 23-330-62300 
Insonorització  aparell 
climatització teatre

0,00€ 14.000,00€ 14.000,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Nous ingressos 17-44100 
Liquidació 
Societat 

0,00€ 7.390,55€ 7.390,55€
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Esportiva  Móra 
d’Ebre SL

2 Nous ingressos 23-75080  (02) 
Generalitat  ajut 
extraordinari 
Governació 
Talussos fase 2

128.111,03€ 3.600,18€ 131.711,21€

3 Baixa  de 
despeses

16-336-61900 
Rehabilitació 
visita pública del 
castell

144.000,00€ 3.009,27€ 140.990,73€

TOTAL: 14.000,00 €  

 
Despesa 4:      Seguretat en festes

 
 Aplicació pressupostària Import 

inicial
Import  crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 24-338-22701  Seguretat 
en festes

0,00€ 10.000,00€ 10.000,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

16-336-61900 
Rehabilitació 
visita pública del 
castell

140.990,73€ 10.000,00€ 130.990,73€

TOTAL: 10.000,00€  

 
Segon.- Modificar l’annex d’inversions de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 
2018 en el sentit d’aquesta modificació.
 
Tercer.- 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.  
 
Quart.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció per fer 
les oportunes anotacions i assentaments.
 
El sr. Sixte Melchor pren la paraula i explica un per un les modificacions : el tema del INCASOL que 
segons Conveni no havíem de rebre les factures de la totalitat, només de la part no 
subvencionada, però tal com s’ha executat el tema de les subvencions cal replantejar, introduir 
tot el deute i realitzar  la compensació de deutes que esta prevista per aquest mes de setembre. 
Pel que fa a l’obra de la insonorització de l’aparell d’aire del Teatre, es necessari obrir partida, 
arran les queixes del veïnat i els diferents escrits del Síndic de Greuges, caldrà fer estudis de 
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viabilitat i cal consignació per contractar-los Per últim s’explica que l’altra novetat es pel tema de 
les assistències d’ambulàncies a les festes i  com es una novetat cal pressupostar-ho ja que fins ara 
Creu Roja ho feia a cost zero, es una novetat.

 

Expedient 1168/2018. Donar compte informe trimestral morositat 2T 2018

Favorable

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

“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
 
Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu article 9 i ss. en relació al procediment per a la tramitació de factures i les actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que substitueix l’anterior règim del derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 31 de juliol de 2018 , el qual se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 6 d’agost 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: segon 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
  
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 l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, en el sentit següent:

“ 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 apartado 4 del artículo 210, 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
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, 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 el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, 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.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.”

 
Aquesta 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. 
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Segon.- Vist el que disposa l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificat per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, pel que respecta a la determinació del termini de pagament, en el següent sentit:
“1.El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.
2.Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.
3.Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.
4.Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.”
 
Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“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
de la seva anotació en el Registre de Factures, sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar el reconeixement de l’obligació. 
 
Tanmateix, l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
 

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

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

 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.”
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint dies de la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014.
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les Administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en desenvolupament de la disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No obstant això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de tres mesos per a adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics establerts en aquesta ordre.
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de l’interventor al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al formulari 16 “Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, es suprimeix el model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de 2015. Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el  
corresponent al quart trimestre de 2014.
 
Aquesta darrera novetat ve motivada per la publicació del període mitjà de pagament a proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Setè.- 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,
 
Vuitè.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte del període mig de pagament com l’expressió del temps de pagament o retràs en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mig de pagament que deuran calcular d’acord amb una metodologia comú.
 
Aquesta metodologia està regulada al RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera. 
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Novè.- Atès el que estableix l'Ordre HAP / 2105/2012, la publicació serà mensual per a les entitats en règim de cessió d'impostos estatals, i trimestral per a la resta d'entitats. La informació ha de ser remesa a través de AUTORITZA abans de l'últim dia del mes següent al període a què es refereixi.

Desè.- La DISPOSICIÓ transitòria única del RD 1040/2017, estableix que la primera publicació mensual del període mitjà de pagament a proveïdors realitzada de conformitat amb la metodologia prevista en la modificació de l'article 5 del RD 635/2014, de 25 de juliol, tindrà lloc a el mes de juny de 2018 referida a les dades del mes d'abril de 2018, i la primera publicació trimestral serà al mes de setembre de 2018 referida al segon trimestre de 2018.

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 segon trimestre natural de l’exercici 2018, sense haver sobrepassat el termini legal de 30 dies des de la seva data d’aprovació, són les següents per cada entitat:
 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 288 159.832,54

Escola de Música 24 6.134,12
Móra d’Ebre Bus, SL 22 7.754,31

 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el segon trimestre natural de l’exercici 2018, són les següents per cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 307 237.169,01

Escola de Música 0 0,00
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00

 
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2018, són les següents per cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 136 408.332,33

Escola de Música 21 7.809,53
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 des de la seva aprovació, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2018, són les següents per cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 338 312.694,82

Escola de Música 4 328,84
Móra d’Ebre Bus, SL 10 4.825,96

 
Em cal destacar, que les dades corresponents a l’Escola de Música i Dansa, són les dades corresponents fins a meitats de maig 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 segon trimestre de l’exercici 2018 és el següent:
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ENTITAT ROP 
(dies)

IPR (€) ROPend. 
(dies)

IPP (€) PMP (dies)

Ajuntament 37,05 395.929,99 173,00 317.417,04 97,54
Escola de Música 6,29 6.134,12 206,41 2.861,14 69,94
Móra d’Ebre Bus SL 25,64 8.764,55 26,16 4.825,96 25,82
PMP GLOBAL     95,88
 
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 mitjans de maig de 2018 i les factures aprovades en data posterior al seu pagament, s’ha considerat per al càlcul, com a data d’aprovació el mateix dia del pagament, ja que el rati d’operacions pagades no pot ser negatiu. 
 
Es pot observar que aquest període mig de pagament és superior als 60 dies que estableix la normativa, per tant, cal prendre les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest per sota dels 60 dies i elaborar/actualitzar el pla de tresoreria incloent les mesures.
 
Aquest informe s’emet tenint en compte que les funcions reservades d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al segon trimestre de l’exercici 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 1169/2018. Donar compte informe execució pressupost 2T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

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

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

Los  estados  de  ejecución,  para  el  mismo período,  de  los  ingresos  y  gastos,  para  las  
entidades sujetas al  Plan General  de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones  
sectoriales.
6. El informe trimestral, regulado en el  artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de  
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de  
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la que se incluirá, al menos,  
de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el periodo medio de pago a  
proveedores  de  las  Administraciones  Públicas,  el  detalle  del  periodo  medio  de  pago  
global a proveedores y del periodo medio de pago mensual y acumulado a proveedores,  
así  como  de  las  operaciones  pagadas  y  pendientes  de  pago  de  cada  entidad  y  del  
conjunto de la Corporación Local.
7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva  
que contendrá al menos información relativa a:

a)  Calendario  y  presupuesto  de  Tesorería  que  contenga  sus  cobros  y  pagos  
mensuales  por  rúbricas,  distinguiendo  los  pagos  incluidos  en  el  cálculo  del  
período medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo  
mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d)  Impacto  de  las  medidas  de  ahorro  y  medidas  de  ingresos  previstas  y  
calendario previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
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.
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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  31  de  juliol  de  2018,  
corresponent al segon 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 31 de juliol de 2018 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i 
que tot seguit es transcriu literalment:
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ
 
Adoració Fornòs Clúa, tècnica d’administració general del grup A, que per estar vacants les  
places  de  secretaria  i  d’intervenció  realitza  accidentalment  aquestes  funcions  nos  sols  a 
l’Ajuntament, si no al Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa i a la Societat Móra 
d’Ebre Bus SL, (Resolució DGAL de 26/02/2013), INFORMO:
 
1. IDENTIFICACIÓ
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde - President de la corporació
 
1.2. Caràcter: Preceptiu
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral
 
 
 2. ANTECEDENTS
 
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 
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Financera (LOEPSF). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
 
 
4.1. Personal
 
a)  A  data  30/06/2018,  l’Ajuntament  de Móra  d’Ebre,  té  una  plantilla  de  personal  de  78 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 75
Policia local 2
Educatiu no universitari (personal que presta 
servei  en  centres  de  la  docència  no 
universitària)

1

 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  30/06/2018 és  de 
980.654,90 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els  
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incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A meitats de maig, 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 a meitats de maig és de 
98.211,77 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques,  les complementàries,  els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 30/06/2018, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 persones els  
quals es troben dividits en els següents sectors:
 

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 5
 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  30/06/2018 és  de 
56.686,69 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques,  les complementàries,  els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al  
segon trimestre de 2018 és del 37,22%. El grau d’execució del pressupost de despeses al  
segon trimestre de 2018  és del 39,90%.
 
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, a meitats de maig de 2018 és del 28,97%. El grau 
d’execució del pressupost de despeses a meitats de maig de 2018 és del 39,90%.
 
Per  l’exercici  corrent  i  durant  aquest  trimestre,  en  el  cas  de l’Ajuntament  el  pendent  de 
cobrament en termes totals és de 4.291,88 € i el pendent de pagament de 268.926,99 €. Per  
exercici  tancats,  la  recaptació  acumulada  al  venciment  d’aquest  trimestre  ha  estat  de 
346.215,41 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període 
ascendeix a 778.392,50 €.
 
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 
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segon 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 segon trimestre del 2018 és de -133.921,35 €. 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 meitats de maig del 2018 és de 25.279,71 €.
 
 
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 
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

19.501,94 € 27.929,82 € 49.640,25 € 287,92 €

Aranjament  camí 
campasos fase 2

0,00 € 5.511,10 € 9.850,01 € 2.980,83 €

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 € 2.623,00€ 1.730,00€

Compra 0,00€ 1.514,00€ 3.200,63€ -1.200,63€
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contenidors
Rehabilitació 
pista  i  zona 
esportiva

0,00 0,00 € 55.508,29 € 2.142,71 €

 
Atès  que aquest  informe es  refereix  al  segon  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 segon trimestre natural de l’exercici 2018, sense haver sobrepassat el termini legal  
de 30 dies des de la seva data d’aprovació, són les següents per cada entitat:
 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 288 159.832,54

Escola de Música 24 6.134,12
Móra d’Ebre Bus, SL 22 7.754,31

 
En segon lloc,  pel  que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el  
termini  de  30  dies  des  de la  seva  data  d’aprovació,  segons  el  procediment  de la  llei  de 
morositat,  havent-se  fet  efectiu  el  seu  pagament  durant  el  segon  trimestre  natural  de 
l’exercici 2018, són les següents per cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 307 237.169,01

Escola de Música 0 0,00
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00

 
En tercer  lloc,  en relació  a les  factures  o  documents  justificatius que han sobrepassat  el  
termini  de  30  dies  des  de la  seva  data  d’aprovació,  segons  el  procediment  de la  llei  de 
morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de tancament del segon trimestre 
natural de l’exercici 2018, són les següents per cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 136 408.332,33

Escola de Música 21 7.809,53
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00

 
Per últim, en relació a les factures o documents que no han sobrepassat el termini de 30 dies  
des de la seva aprovació, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el 
seu pagament a la data de tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2018, són les  
següents per cada entitat:
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ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 338 312.694,82

Escola de Música 4 328,84
Móra d’Ebre Bus, SL 10 4.825,96

 
 
Em cal destacar, que les dades corresponents a l’Escola de Música i Dansa, són les dades  
corresponents fins a meitats de maig 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 
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 30 de juny de 2018 hi ha   les següents 
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:
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NRE TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT SITUACIÓ ACTUAL
7 UTE  ENDESA 

INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Cànon  enllumenat 
desembre

11.747,09 Retornada

160 TELEFONICA  DE 
ESPAÑA SAU

Telèfon fixe gener 233,76 Aprovada

204 ASSEGURANCES 
CATALANA 
OCCIDENT

Assegurança 
Catalana Occident

839,30 Pendent

238 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Cànon  enllumenat 
gener

11.747,09 Retornada

441 TELEFONICA  DE 
ESPAÑA SAU

Telèfon fixe febrer 233,66 Aprovada

444 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Cànon  enllumenat 
febrer

11.747,09 Retornada

538 EMANUEL 
CONSTANTIN 
MUNTEANU

2 vídeos promoció 
turística

5.073,00 Pendent

567 JURISA SOLUCIONS 
SL

Assessorament 
fiscal

20,46 Retornada, 
correspon  a  la 
Societat  Móra 
d’Ebre Bus SL

619 AGUSTI  VINAIXA 
GRANGE

Enllumenat  escola 
música

597,21 Aprovada

 
Per tant, les factures que en la data que s’emet aquest informe resten pendent, s’haurien de  
tramitar, és a dir, aprovar o si no s’està conforme retornar. 
 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu:
 
4.4.1.  Durant  el  segon trimestre de 2018,  el  càlcul  de la  capacitat  de finançament  és  de 
253.656,56€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment  
de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost és estable.
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 4.582.923,07 €, 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 segon trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 126.350,91 
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euros.
 
Cal  destacar,  que aquesta  societat  no s’abasteix  amb ingressos  de mercat  atès  que obté 
majoritàriament  els  seus  ingressos  per  prestació  de  serveis  de  la  seva  activitat  normal 
facturats principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden considerar ventes 
en comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al menys, el 50% dels costos de 
producció.
 
 
5. CONCLUSIONS
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al segon trimestre amb l’objectiu d’estabilitat.
 
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 des de l’aprovació al primer segon trimestre de 2018:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 136 408.332,33

Escola de Música 21 7.809,53
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00

 
 
El període mig de pagament és superior als 60 dies que estableix la normativa, per tant, cal  
prendre les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest per sota dels 60 dies i  
elaborar/actualitzar el pla de tresoreria incloent les mesures.
 
Em cal advertir de l’evolució creixent de les despeses corrents del capítol 2 en els darrers  
anys, i vista l’execució trimestral acumulada d’aquest segon trimestre, en que hi ha partides 
en que ja no hi ha consignació pressupostària tot i que resten positives per vinculació, seria 
del tot necessari contenir la despesa corrent i adoptar mesures per poder fer front a la resta  
de l’exercici. 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del segon 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 
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secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament 
legal  preceptiu,  de  control  i  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmica-financera  i  
pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
 
Segon.- Assabentar-se  de  l’Informe  d’intervenció,  corresponent  al  segon  trimestre  de 
l’exercici 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 
pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Expedient 1170/2018. Donar compte inofrme seguiment pla d'ajust 2T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març de 2012 va  
aprovar un Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord amb la seva potestat  
d’autoorganització  i  en  compliment  dels  requisits  exigits  en  l’art.  7  del  Reial  Decret  Llei  
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals.
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents:
 

“Adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat  
pressupostària,  límits  de  deute  i  els  terminis  de  pagament  a  proveïdors,  per  un  
període coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es prevegi  
concertar en el marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a  
màxim de 10 anys de durada). 
 
Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust 
 
Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques  
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.
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A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es 
crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats locals que concertin 
les operacions d’endeutament previstes al mencionat reial decret-llei hauran de presentar 
anualment  al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions  Públiques un informe de l’interventor  
sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a l’art. 7 del RD Llei 4/2012; En aquest mateix  
sentit,  l’art.  10.3  de l’Ordre HAP/2082/2014,  de 7  de novembre,  per  la  qual  es  modifica 
l’Ordre  HAP/2105/2012  d’1  d’octubre  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran d’enviar  
abans del  dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre l’execució del  Pla  
d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en aquest article. Així mateix, 
d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la Corporació Local.  
 
Per tot això,
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del segon trimestre del 2018 de data 31 
de juliol  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.
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§     Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels  
pagaments a proveïdors.
§     Ordre  HAP/537/2012,  de  9  de  març,  per  la  qual  s’aproven  el  model  de  certificat 
individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d’ajust, que preveu el Reial 
decret  llei  4/2012,  de  24  de  febrer,  pel  qual  es  determinen  obligacions  d’informació  i 
procediments  necessaris  per  establir  un mecanisme de finançament  per  al  pagament  als 
proveïdors de les entitats locals.
§     Ordre  HAP/2105/2012,  d'1  d’octubre,  pel  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
§     Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  per  la  qual  es  modifica  l’Ordre 
HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
 II . ANTECEDENTS DE FET
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra d’Ebre va 
aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que regula l’article 7 
del RD Llei 4/2012.
 
Vist  que  el  Ministeri  d'Administracions  Públiques,  a  través  de  la  secretaria  general  de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe favorable al 
Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que;
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament que 
preveu aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre l’execució dels plans d’ajust que 
preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 de febrer.
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar l’informe anterior 
amb periodicitat trimestral.
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
 
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  
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col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han d’ajustar a  
les  normes i  instruccions  que determini  aquella.  El  finançament  necessària  per  a això  es  
realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha realitzat 
el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1  
d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que en el seu article 
10, recull que;
 
“1 .  L’Administració  que compti amb un pla  d’ajust  acordat  amb el  Ministeri  d'Hisenda i  
Administracions  Públiques,  durant  la  seva  vigència,  ha  de remetre  a  l’esmentat  Ministeri 
abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta 
del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local,  
informació sobre, almenys, els punts següents:
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del 
crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute comercial  contret  classificada per  la seva antiguitat  i  el  seu venciment.  Igualment,  
s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament 
a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi  de les  desviacions  produïdes  en  el  calendari  d’execució  o  en les  mesures  del  pla  
d’ajust.
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ......
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques  
abans del dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del primer mes següent a  
la  finalització  de  cada  trimestre,  si  es  tracta  de  Corporacions  Locals  incloses  en  l’àmbit 
subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  
l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el contingut mínim següent:
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de Corporacions Locals 
incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals també s’inclourà informació referida a la previsió de liquidació de l’exercici,  
considerant l’execució trimestral acumulada.
 
b)  Execució  de les  mesures  d’ingressos  i  despeses  previstes  en  el  Pla  i,  si  escau,  de  les 
mesures addicionals adoptades.
 
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per 
a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.”
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha alliberat amb data 13 de juliol  
de 2018, la plataforma de captura de dades relativa al "Informe de seguiment del pla d'ajust i  
altra informació addicional (Art. 10 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre modificat per l’Ordre 
HAP/2082/2014 de 7 de novembre)", plataforma que estarà disponible fins al 31 de juliol de 
2018.
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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.
 
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 
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dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van produir els ajustos previstos tal i com es 
va posar de manifest al informe anual de seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al 
període 2013.
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla d’Acció 
Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 74.031,31 euros, es va 
destinar íntegrament a fer front al pagament de les amortitzacions d’un dels préstecs que té 
concertat aquest Ajuntament, per així reduir el deute viu.
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va sol·licitar al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de 
quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment del PUOSC, que 
suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 2013-2016. 
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini  
d’execució de la línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions per despeses de 
reparació, manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 
de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de execució del Pla Únic  d’Obres i 
Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per aquest 
període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la execució del Pla per a les dues línies de 
subvencions entenent que  el PUOSC compren el període 2014-2017.
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 6528 de 
24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de la 
planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta planificació es preveia que 
per a la línia de subvencions per al manteniment 2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un 
import quadriennal de 152.988,64 euros, corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 
euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en 
relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de les 
subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i conservació per als anys 2014 i 
2015. Les anualitats per aquests anys són de 38.247,16 euros que es destinen a despeses 
corrents. 
 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 es van produir els ajustos previstos per a 
l’exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en 
endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents del propi exercici 
econòmic. 
 
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 
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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. 
 
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 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.
 
Per a l’exercici 2018, al BOPT núm. 3 de data 4 de gener de 2018 es va publicar l’anunci de la 
Diputació de Tarragona d’aprovació de les bases específiques reguladores del Pla d’Acció 
Municipal de l’anualitat 2018 (PAM) i al BOPT núm. 15 de data 22 de gener ens va publicar 
l’anunci de convocatòria del PAM. Per això, la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 
2018 va acordar sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció del PAM 2018 per un 
import total assignat de 163.868 euros, dels quals un 75%, és a dir, 122.901 euros es 
destinarien a manteniment; per tant, en cas de concessió, es preveu aplicar aquest import 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, vies públiques, parcs i jardins i 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
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3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
 
S’ha procedit a actualitzar el CIR local certificant el deute viu a 30/06/2018:     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 14,80 252,53 0,00 0,00 136,60 12,81 0,08 416,82
Capítulo 6 5,99 68,92 0,00 0,00 147,51 0,00 0,00 222,42

Otra deuda 
comercial

0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17

Total: 20,79 322,62 0,00 0,00 284,11 12,81 0,08 640,41

 
El deute comercial a 30/06/2018, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 640,41 milers d’euros.
 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados:
 
     (En miles de euros) Saldo a: 

Operaciones con 
derivados 

Descripción
a 31 de 
marzo

a 30 de junio
a 30 de 
septiembre

a 31 de 
diciembre

Operación 1  0 0 0 0

Operación 2  0 0 0 0

Operación 3  0 0 0 0

Operación 4  0 0 0 0

Resto de 
operaciones  0 0 0 0

Total 0 0 0 0

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

Otro pasivo 
contingente

Descripción
a 31 de 
marzo

a 30 de junio
a 30 de 
septiembre

a 31 de 
diciembre

Pasivo 1  0 0 0 0

Pasivo 2  0 0 0 0

Pasivo 3  0 0 0 0
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Pasivo  4  0 0 0 0

Resto de pasivos 
contingentes  0 0 0 0

Total 0 0 0 0

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

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

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

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

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

El Ple de la Corporació Local en sessió de data 21 de juliol de 2016, va acordar 
dissoldre la Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU en aplicació de la Llei 27/2013 de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local que obliga la dissolució de les 
entitats integrades en el sector públic local, entre elles les societats mercantils que 
presentin  situació de desequilibri financer, entenent per tal situació de desequilibri 
quan  es  tracti  de  societats  de  capital  municipal  i  que  manifesti  l’existència  de 
resultats negatius d’explotació en dos exercicis comptables consecutius. Per tant, en 
la  data  en que s’emet  aquest  informe, la  denominació de la  societat  és Societat 
Esportiva Móra d’Ebre SLU en liquidació i s’està procedint al tancament total de la 
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mateixa. 
 
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de qualsevol altre 
millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació,  
perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió plenària que es celebri.
 
Les  dades  contingudes  en  el  mateix  han  de  ser  bolcades  a  la  plataforma telemàtica  de 
captura de dades habilitada a l’efecte abans del 31 de juliol de 2018.
 
Caldrà continuar adoptant mesures com les que es contenen al pla d’ajust de l'Ajuntament de  
Móra d’Ebre, per tal de que en un futur es consolidi 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  segon  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.
 
La sra. Cinta Agné pregunta  al sr. Sixte Melchor si ha pogut esbrinar  el  que  va comentar a la 
Comissió Informativa, en relació al tipus d’interès que figura a un crèdit concertat en el seu dia  
amb el Banc Credit Local (avui BBV), el sr. Melchor respon que   no ha pogut  però el que si es cert 
que  l’interes que es paga avui no es el mateix que figura al llistat, i   que creu que hi ha una 
errada, malgrat sigui el  que consta a la plataforma del Ministeri .

 

Expedient 1206/2018. Col·laboració i Delegació de la Gestió Recaptatòria, BASE 
Gestió d'ingressos Locals

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

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant 
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix 
sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim 
jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP) estableix que les Administracions 
Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres 
Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.
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En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els 
hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), 
concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en 
altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic 
que la mateixa Llei els hi atribueix.
 
El ple de l’Ajuntament, en data 24 de març de 2000, va adoptar un acord de 
delegació de competències en matèria de gestió i recaptació, entre altres, de la 
recaptació en període voluntari i en període executiu de la taxa de clavegueram i la 
taxa de guals, de la recaptació en període executiu de les taxes de forma genèrica i 
les multes i sancions, també de forma genèrica, a favor de la Diputació de 
Tarragona. 
 
En data 1 d’abril de 2009 es va signar el conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la 
Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord 
de delegació.
 
Posteriorment, el ple de l’Ajuntament, en data 28 de març de 2012, va adoptar un 
acord de delegació de competències en matèria de recaptació en període voluntari i 
en període executiu de la taxa per ocupació del domini públic amb taules i cadires, a 
favor de la Diputació de Tarragona. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, 
la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona 
marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, fa que es consideri necessari 
adoptar un acord que concreti i especifiqui la relació de les taxes i les multes i 
sancions delegades en període executiu de forma genèrica al Ple del 24 de març de 
2000, esmentat anteriorment, així com incloure noves delegacions i la revocació de 
la delegació en període voluntari de la taxa de clavegueram i la taxa per ocupació de 
la via pública amb taules i cadires i la delegació de la recaptació en període voluntari 
i en període executiu de la taxa de guals, atès que ja no s’estan recaptant.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 10 
d'agost de 2018,
 
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb 
la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 
57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
 
Primer: Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les 
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals 
pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur 
a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons 
l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert 
pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 
7 del TRLRHL.
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- Delegació de la recaptació en període voluntari i en període executiu les multes i 
sancions de l’Ordenança municipal de policia i bon govern.
 
 
Segon: Especificar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període 
executiu de les taxes i les multes i sancions, efectuada per acord del Ple del 24 de 
març de 2000. En concret, aquesta delegació abasta els següents ingressos:
 
1. Taxa d’ocupació del domini públic amb materials de construcció
2. Multes i sancions administratives
3. Multes i sancions per infraccions urbanístiques
 
Tercer: Revocar la delegació de les facultats indicades a continuació, la titularitat de 
les quals pertany a aquest Ajuntament de conformitat amb l’establert a l’article 106.3 
de la LRBRL i als articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP.
 
a) Revocació de la recaptació en període voluntari de la taxa de clavegueram, 
delegació adoptada per acord del ple municipal del 24 de març de 2000 i acceptada 
per la Diputació de Tarragona per acord del ple del 26 de maig de 2000.
 
b) Revocació de la recaptació en període voluntari i en període executiu de la taxa de 
guals, delegació adoptada per acord del ple municipal del 24 de març de 2000 i 
acceptada per la Diputació de Tarragona per acord del ple del 26 de maig de 2000.
 
c) Revocació de la recaptació en període voluntari de la taxa per ocupació del domini 
públic amb taules i cadires, delegació adoptada per acord del ple municipal del 28 de 
març de 2012 i acceptada per la Diputació de Tarragona per acord del ple del 27 
d’abril de 2012.
 
Quart: Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni 
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions 
conferides.
 
Cinquè: La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de 
desembre de 2022, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de 
quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions 
acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb 
una antelació mínima de tres mesos.
 
Sisè: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el 
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el 
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
les taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives 
delegades o encomanats a BASE-Gestió d’ingressos.
 
Setè: Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna 
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a 
la gestió dels serveis atribuïts.
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Vuitè: Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la 
seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
 
Novè: Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Móra d’Ebre per la formalització 
d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del 
present acord.
 
 
ANNEX 1
 
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE 
L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 
APARTAT 1
 
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
 
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes 
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, 
així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió 
dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels 
ingressos de dret públic.
 
APARTAT 2
 
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic 
següents:
 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA
- TAXES:
1. Taxa de cementiri
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- MULTES I SANCIONS:
1. Multes i sancions de l’Ordenança municipal de policia i bon govern
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
 
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació 
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici 
de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en 
període voluntari dels ingressos de dret públic.
 
APARTAT 3
 
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret 
públic:
 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXES:
1. Taxa de cementiri
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa d’ocupació del domini públic amb taules i cadires
4. Taxa per ocupació del domini públic amb materials de construcció i altres similars
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- MULTES I SANCIONS:
1. Sancions administratives
2. Sancions per infraccions urbanístiques
3. Multes i sancions de l’Ordenança municipal de policia i bon govern
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
- ALTRES PRESTACIONS DE DRET PÚBLIC
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
 
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin 
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del 
procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament.
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora 
i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici 
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de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació 
executiva dels ingressos de dret públic.
 
APARTAT 4
 
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
 
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, 
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària, 
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició 
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals 
competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió 
d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol.licitin 
aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats 
per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es 
derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els 
procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del procediment 
d’inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels 
ingressos de dret públic.
 

 

Expedient 1207/2018. Incidències Vinculades a la Nòmina, increment retributiu 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
 
1. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 
(BOE de 4 de juliol), regula en el seu títol III les despeses de personal i estableix per 
a l'any 2018, amb caràcter bàsic, en el seu article 18.dos, un marge d'increment 
global de les retribucions del personal al servei del sector públic de fins l’1,5 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per als 
dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat 
d'aquest.
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A més de l'anterior, assenyala també el citat article 18.dos que, si l'increment del 
Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017 arribés o superés el 3,1 per 
100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2018, un altre 0,25 per cent d'increment 
salarial. Aquest increment serà aprovat, si escau, per Acord de Consell de Ministres, 
del qual s'ha de traslladar a les comunitats autònomes, a les ciutats autònomes i a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. En aquest sentit, en data 13 de juliol 
de 2018 ha estat aprovat pel Consell de Ministres del Govern central el següent 
Acord: “Aprobado el incremento de las retribuciones del personal del sector público: 
(...) Por tanto, dado que se dan todos los requisitos exigidos, el Gobierno ha 
aprobado el incremento del 0.25% adicional en las retribuciones del personal al 
servicio del sector público con el objetivo de que pueda hacerse efectivo de manera 
inminente. (...) De estas subidas, tanto la adicional (0.25%) como el incremento fijo 
(1.5%) se verán también beneficiados el personal laboral de las entidades del sector 
público estatal, tras haber aprobado el Gobierno las pautas de negociación colectiva 
de ese sector público estatal para 2018.”
 
D'altra banda, disposa l’art. 18.dos.final que es podrà autoritzar un increment 
addicional del 0,2 per cent de la massa salarial per, entre altres mesures, la 
implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió 
de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l'homologació de 
complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions 
i resta d’entitats del sector públic en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 
2017, aquest increment addicional podrà arribar fins el 0,3 per cent.
 
2. Altrament, la Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 estableix, 
igualment amb caràcter bàsic, al seu article 18.Cinc.1 les quanties que els 
funcionaris d’Administració local han de percebre, en concepte de sou i triennis, en 
les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2018.  En aquestes quanties es 
recull un increment de l’1,5 per cent respecte les previstes l’exercici 2017.  Igualment 
a l’article 18.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de percebre en 
concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries de juny i desembre.  L’art. 22 
de la repetida Llei es contemplen els imports corresponents al Complement de Destí 
d’aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les 
entitats locals. Aquests imports del complement de destí incorporen l’1,5 per cent 
d’increment en relació amb els recollits a la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
de l’exercici 2017.
 
3. En data 19 de juliol de 2018 ha estat publicada al BOE la Resolució de 17 de juliol 
de 2018, conjunta de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i la 
Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la que es dicten instruccions sobre el 
pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments corresponents a 
l’increment de l’1,5 per cent i a l’increment addicional del 0,25 per cent previstos en 
la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018.
 
Segons aquestes Instruccions els endarreriments corresponents a l’increment de 
l’1,5 per cent i del 0,25 per cent s’abonaran en la primera nòmina que s’elabori des la 
publicació d’aquesta Resolució, llevat que l’habilitació responsable no disposi de la 
totalitat dels elements formals necessaris o en altres supòsits en que per motius 
tècnics no resulti possible, i en aquests casos s’abonarà en la primera nòmina que 
sigui possible. L’increment addicional del 0,25 per cent, s’aplicarà amb efectes 
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1.07.2018 i es calcularà sobre les retribucions vigents a 31.12.2017.
 
En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament dels endarreriments 
increment 1,5 per cent 2018” i “Abonament endarreriment increment 0,25 per cent 
2018”, fent constar de forma diferenciada cadascun dels conceptes retributius sobre 
els quals s’apliquen les pujades i les dates d’inici i fi a la que correspon la liquidació 
dels endarreriments. Les quantitats que hagin de ser abonades amb aquesta finalitat, 
hauran d’imputar-se a les mateixes aplicacions pressupostàries (concepte i 
subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes retributius de nòmina sobre els que 
s’apliquen els increments.
 
En relació amb el personal funcionari, les quanties corresponents, seran les que 
estaran accessibles en la web del Portal de l’Administració Pressupostària 
(http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/CostesPersonal/EstadisticasI
nformes/Paginas/RetribucionesPersonalFuncionario.aspx), mentre que pel personal 
laboral l’aplicació efectiva queda demorada a l’autorització de la massa salarial i 
posterior negociació col·lectiva en els casos que resulti necessari en virtut de les 
previsions de la LGPE 2018.
 
4. L’art. 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que seran objecte de 
negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb els competències de cada 
Administració pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les 
matèries següents: a) l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al 
servei de les Administracions públiques que s’estableixi en la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació de 
les retribucions complementàries dels funcionaris (...) e) Els plans de previsió social 
complementària; (...) g) els criteris generals per determinar les prestacions socials i 
pensions de classes passives; (...) i) Els criteris generals d’acció social.
 
 
5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i 
eficàcia dels Acords és necessària la seva aprovació expressa i formal per aquests 
òrgans. 
 
6. Per l'exposat i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i financera en 
què es troba aquest Ajuntament és possible assumir en l'exercici 2018 el creixement 
de les retribucions del personal al servei del seu sector públic coincident amb el límit 
dels màxims percentatges establerts a aquests efectes per la normativa bàsica 
estatal en els termes dalt exposats.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de 10 d'agost de 
2018,
 
Per tot l’anterior, el Ple d’aquest Ajuntament, en ús de les seves competències, 
 
ACORDA:
 
PRIMER. Aprovar per a l'any 2018, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de 
les retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament de l'1,5 per cent 
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respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per als 
dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat 
d'aquest.
 
 
SEGON. Aprovar amb efectes 1 de juliol de 2018 un increment salarial addicional 
lineal de les retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 0,25 
per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017.
 
TERCER. Abonar els endarreriments derivats d’aquests dos increments en la nòmina 
dels mesos d’agost i setembre, que es dura a terme en els termes establerts a la 
Resolució de 17 de juliol de 2018, per la que es dicten instruccions sobre el 
pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments corresponents a 
l’increment de l’1,5 per cent i a l’increment addicional del 0,25 per cent establerts en 
la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018.
 
QUART. Autoritzar un increment addicional del 0,2 per cent de la massa salarial en 
els termes de l’art. 18.Dos.Final de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 
generals de l’Estat.
 
CINQUÈ. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de 
Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.
 
SISÈ. Notificar aquest Acord al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.
 
L’Alcalde explica que es un acord tal com es va establir al Decret corresponent.

 

Expedient 987/2017. .Aprovació inicial plànol delimitació mesures de prevenció 
incendis forestals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El municipi de Móra d’Ebre,  així com bona part dels municipis de les comarques de 
Tarragona,  està situat en zona amb un alt risc d’incendi forestal.  La Llei 5/2003, de 
22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals va 
ser modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als 
ajuntaments, ja que amplia el seu àmbit a tots els nuclis de població, urbanitzacions i 
edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres 
de distància d’aquests terrenys, sense excepcions. 
 
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de 
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els 
subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de 
protecció. La Diputació de Tarragona, va obrir un servei d'assistència tècnica als 
ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels 
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plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i 
les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, al que aquest Ajuntament 
es va acollir. 
 
Lliurat en data 30/03/2017 NRE 1118, el  Plànol de Delimitació de mesures de 
prevenció dels incendis forestals que conté el Document d’acompanyament, aquest 
ha esta objecte d’una exhaustiva revisió,  i estudi, també en concordança amb el 
DUPROCIM.  En l’esmentat Plànol  s’hi  localitzen les franges de protecció 
d’incendis, alhora que també es el document que defineix, entre d’altres, els mapes 
de detall amb les finques afectades pels treballs de neteja de les franges de 
protecció perimetrals de 25 metres al voltant de les urbanitzacions, nuclis i 
edificacions.   
 
S’estableixen preferències en l’ordre de les actuacions, que es correspondran a tres 
fases d’execució,  essent la classificació de prioritats la següent: 
 
1: Urbanitzacions, càmpings,  industries 
2: Nuclis, gasolineres,  equipaments de telecomunicacions, depuradores, deixalleries
3: Masies, habitatges,  granges, altres
 
L’art. 2 de la Llei  5/2003, de 22 d'abril  estableix que correspon al Ple de 
l’Ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual conte les dades bàsiques 
i necessàries, així com la planimetria necessària per identificar i avaluar les zones 
amb risc d’incendi forestal, i un cop aprovat es trametrà al Departament de Medi 
Ambient. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de 10 d'agost de 
2018,
 
Per tot l’anterior, el Ple d’aquest Ajuntament, en ús de les seves competències, 
 
ACORDA,
 
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació de les zones amb risc d’incendi 
forestal que contempla les  edificacions i les instal·lacions aïllades  situades en 
terrenys forestals incloses en el marc de la Llei 5/2003. 
 
Segon: Sotmetre el document a informació pública durant un període d’un mes. A tal 
efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOPT i al tauler electrònic d’edictes  de 
l’ajuntament i a la web municipal.
 
Tercer: Sol·licitar informe preceptiu a la Direcció General de Forest del Departament 
d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació.  Si no hi ha al·legacions ni 
consideracions es procedirà a l’aprovació definitiva. 
 
Quart: Comunicar aquest acord a la Diputació de Tarragona per al seu coneixement i 
als efecte oportuns. . 
 
Cinquè: Facultar a l’Alcalde per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució del present acord. 
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L’Alcalde pren la paraula i explica l’obligatorietat pel Departament de Medi Ambient 
d’aprovar aquesta actuació i de la repercussió als propietaris tant privats com públics, 
per evitar incendis.

 

Expedient 179/2017. Aprovació de Pla Especial Urbanístic

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

La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 01/02/2016,  previs els 
informes tècnic i de Secretaria, va aprovar inicialment el Pla  Especial Urbanístic “La 
Perla” ubicat al Polígon 5, parcel·la 42 de sòl no urbanitzable, per tal de concretar i 
delimitar l’àmbit destinat a càmping de 3a. categoria. 
 
Proposant-se inicialment  una zonificació com la que segueix: 
 
Clau A.     Zona d’acampada  DOMOS                         6.336,99 m2
              Clau A.     Zona d’acampada TENDES              642,98 m2
              Clau V.     Vials                                          1.812,14 m2
              Clau V.     Àrea d’aparcament                      1.000,13 m2
                               Zones comuns                           2.870,00 m2
                               Masses d’aigua                             150,00 m2
              Clau ELL. Zona lliure                                   6.538,59 m2
              Clau PF.   Àrea bosc                                  20.699,98 m2
 
Edificacions i tipologia de l’allotjament:
 
EP1. Albergs fixes: DOMOS, 12 unitats                           300,00 m2  *
              EP2. Albergs mòbils: TENDES, 8 unitats            630,00 m2  **
              EP3. Edifici d’usos comuns                               350,00 m2
 
* ‘  ** (no computa edificabilitat)930,00 m2
EDIFICABILITAT350,00 m2
 
Total zones + edificabilitat (superfície àmbit). 40.051,00 m2
 
Textualment es va acordar:
 
“PRIMER:  Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic presentat per l’Arquitecta 
Sra. Pilar Sarabia Pulina,  en representació dels Srs. Ezequiel Gómez Panzarini i 
Ivan Garcia Fernández,  ja que les solucions proposades s'adapten al planejament 
superior, són tècnicament correctes i no es contradiuen amb el que disposa la 
legislació urbanística.
 
SEGON: Sotmetre l’esmentat Pla a informació pública, pel termini  d’un mes,  
mitjançant edictes que s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal a què es refereix el projecte en tramitació i que han d’indicar la informació 
exigida pels articles 8.5.a) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i 23.3 del 
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Decret 305/2006, de 18 de juliol. També s’ha de possibilitar l’accés telemàtic a la 
documentació sotmesa a informació pública a través de la web municipal.
 
TERCER: Notificar a la propietat el tràmit d’informació pública del Pla aprovat 
inicialment  dels terrenys que s’hi comprenen.
 
QUART: Sol·licitar informe dels organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials i de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, que 
informin sobre el Pla aprovat inicialment.
 
CINQUÈ: Comunicar al promotor  que caldrà aportar la documentació que s’indica a 
l’article 102 del Decret Legislatiu 1/2010 i un pla d’execució on es determini el termini 
d’execució del planejament.  
 
SISÈ: Fer constar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte administratiu 
de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”
 
L’acord es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci al 
BOPT núm. 39 de data  26/02/2016 i al Diari Més Ebre de 19/02/2016 i a la web 
municipal i no es va presentar cap   al·legació.
A la vista de  l’expedient instruït d’acord amb el que s’estableix a l’art. 85 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,  el plenari de la Corporació en sessió celebrada en data 25 de 
setembre de 2017 adopta el següent ACORD:  
 
“Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic  “La Perla” promogut pel 
Sr. Ezequiel Gómez Panzarini  ubicat al Polígon 5, parcel·la 42 de sòl no 
urbanitzable, per tal de concretar i delimitar l’àmbit destinat a càmping de 3a 
categoria. 
 
Segon.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’art. 8.5c) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.
 
Tercer.- Trametre la documentació de l’expedient del Pla Especial Urbanístic  “La 
Perla”  a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix.”  
 
Tramès l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a 
la seva aprovació definitiva, es rep la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre, en la sessió de 28 de novembre de 2017,  acorda: 
 
“-1 Suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic del càmping “glamping 
La Perla llits al bosc”, polígon 5, parcel·la 42, de Móra d’Ebre, promogut pels Srs. 
Ezequiel Gómez Panzarini i Ivan García Fernandez i tramès per l’Ajuntament, fins 
que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents: 
 
1.1.- Pel que fa als informes:
        - Cal sol·licitar informe al Memorial Democràtic del Departament d’Afers i 
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i al Consorci Memorial dels Espais 
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de la Batalla de l’Ebre, i incorporar, si escau les prescripcions que puguin contenir; i 
recaptar uin nou informe de l’Agència de l’Aigua del Departament de TES.
- Cal donar compliment als informes dels organismes sectorials següents: l’informe 
de 21.03.2016 del Departament de Cultura;  l’informe de 24.3.2016 de la Direcció 
General de Turisme de Departament d’empres ai Coneixement:  els informes de 
10.7.2017 de Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre i de 4.8.2017 de Protecció 
Civil del Departament d’Interior i l’informe de 2.5.2016 i 2.6.2017 de l’Oficina de Medi 
Ambient de les Terres de l’Ebre.
1.2. – Pel que fa  a la documentació:  cal completar i corregir la memòria, la 
normativa urbanística, els plànols d’ordenació, l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística i l’informe ambiental d’acord amb les observacions fetes a la part 
valorativa. 
1.30 Cal donar compliment a l’art. 9.2 del TRLUC.
-2 Indicar a l’Ajuntament 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 de l’art. 17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanísme. ..”
 
Sol·licitats per part d’aquest Ajuntament els informes esmentats al punt 1.1,  i vista la 
documentació aportada per l’arquitecta redactora del PEU, en data 31/05/2018 NRE 
1475, els Serveis Tècnics municipals en data 11/06/2018,  informen favorablement la 
documentació  presentada, fent les indicacions  següents:
 
A)En quant als informes sol·licitats: 
 
- En data 19/03/2018, NRE 803 el Memorial Democràtic presenta escrit on es 
considera complet i adequat.
- S’aporta registre de sortida de data 26/2/2018 on l’ajuntament sol·licita informe al 
Consorci Memorial Espais batalla de l’Ebre. No s’ha rebut cap resposta. Del redactat 
de l’article 85.5 de la Llei d’Urbanisme, s’entén que ha prescrit el termini d’un mes i 
per tant ja s’ha donat compliment.
- En data 29/05/2018, NRE 1426  s’aporta nou informe de l’ACA, on s’informa 
favorablement la documentació relativa al PEU tal i com ja s’havia fet a l’informe de 9 
de maig de 2017. S’ha inclòs indicacions relatives als terrenys de DPH i zona de 
policia de lleres, l’abastament, el sanejament i la inundabilitat i les afectacions a 
l’espai fluvial.
 
 
B) En quan al compliment que cal donar als informes dels organismes sectorials 
següents: l’Informe de 21.3.2016 del Departament de Cultura, l’informe de 24.3.2016 
de la Direcció General de Turisme de Departament d’Empresa i Coneixement; els 
informes de 10.7.2017 de Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre i de 4.8.2017 
de Protecció Civil del Departament d’Interior i l’Informe de 2.5.2016 i 2.6.2017 de 
l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre:
 
- Departament de Cultura de 14 de juliol 2017, favorable amb condicions
- Direcció General de Turisme de Departament d´Empresa i Coneixement de 
24/3/2016, en sentit favorable
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de TES amb nou informe 12/9/2017 en 
sentit favorable.
- Departament d’Interior informe 4/8/2017 en sentit favorable sempre i quan es doni 
compliment a totes les mesures exposades i s’incorporin a la documentació els 
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pressupostos d’execució i els plànols d’ordenació pertinents.
- Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement 12/4/2016 
es conclou que no es preceptiu
- Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre del Departament d’Interior 10/7/2017 
en sentit favorable quan a la nova proposta de disposició de l’hidrant i reserva de 
l’aigua i amb la indicació que la resta de mesures contra incendis seran valorades en 
la corresponent llicència d’activitats
- Oficina de Medi Ambient 2/6/2017 es completa la normativa urbanística del PEU i 
referents al sector de l’aigua i protecció civil.
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 27/4/2016 en sentit 
favorable.
 
C)Pel que fa a la documentació relacionada a  l’apartat 1.2 de l’acord de la CUTTE 
consta a l’informe tècnic:
- La documentació incorpora totes les indicacions fetes, a més a més de les que han 
servit per donar resposta als informes dels diferents departaments.
 
- Pel que fa a l’informe ambiental, en el punt 13, del text refós es justifica que la 
Modificació puntual de la NNSS de Móra d’Ebre  que  afecten a la regulació del sòl 
no urbanitzable, clau 11, per implantar l’activitat de càmping va estar sotmès al tràmit 
ambiental preceptiu previst a l’art. 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, per aquest motiu no es preceptiu aportar un 
informe mediambiental.   Serà doncs la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre qui haurà de comprovar si el tràmit ambiental realitzat es suficient i 
per tant no procedeix la exigència de l’informe ambiental, o be, cal reiterar 
l’exigibilitat.
 
D)Sol·licitar a la promotora l’aportació del pla d’etapes i l’avaluació econòmica i 
financera amb major grau de detall. 
 
En data 06/08/2018,  NRE 2073, els promotors, mitjançant l’arquitecta Sra. Pilar 
Sarabia Pulina,  redactora del Pla Especial Urbanístic,  presenta la documentació 
sol·licitada pel que fa a l’avaluació econòmica i financera  amb un major grau de 
detall i s’aporta  un pla d’etapes on s’estableix un termini màxim d’execució de 3 
anys  inclòs dintre del  Text Refós del  Pla Especial Urbanístic per implantar l’activitat 
de càmping  “Glamping La Perla”, 
 
 En data 06/08/2018 els Serveis Tècnics municipal informen favorablement la 
documentació presentada.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de 10 d'agost de 
2018,
 
Per tot l’anterior, el Ple d’aquest Ajuntament, en ús de les seves competències, 
 
ACORDA,
 
PRIMER: Aprovar la verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic  “La Perla” 
promogut pel Sr. Ezequiel Gómez Panzarini  ubicat al Polígon 5, parcel·la 42 de sòl 
no urbanitzable, per tal de concretar i delimitar l’àmbit destinat a càmping de 3a 
categoria, una vegada han esta incorporades les prescripcions indicades a l’acord de 
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la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre  de data 28 de novembre 
de 2017 .
 
SEGON: Donar trasllat de l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva, si s’escau, i per a la publicació al 
DOGC i conseqüent executivitat del mateix, i també als efectes de l’establert a l’arts. 
103 i 107 de DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.
 
Tercer: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a dur a terme els acords precedents.
 
S’explica per part de l’alcaldia a que es l’últim tràmit, i que a partir d’ara ja es podrà 
tramitar les llicencies que s’escaiguin per a la seva execució.

 

Expedient 1227/2018. Mocío GM d'ERC, en suport IES Palau St. Andreu de la 
Barca

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

És dona compte de la moció presentada pel  del Grup Municipal d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre presenta la següent, que literalment es transcriu:
 
MOCIÓ EN SUPORT AL PROFESSORAT DE L’INS DEL PALAU DE SANT NDREU 
DE LA BARCA QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA DE PROFESSORAT D’EL PALAU I 
LA PLATAFORMA DE SUPORT 9 DEL PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA.
 
El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de 
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers 
nou docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 
2 i 20 d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de 
guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de 
l’Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en 
consideració les declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant 
la Guàrdia Civil, que negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions. 
 
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre 
es van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que 
l’INS El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les 
expressions que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són 
certes i tergiversen les diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia d’avui 
no  s’ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis d’inspecció, el mateix 3 
d’octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar espais de 
trobada entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar 
la situació, contrarestar el relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat 
de l’alumnat.
 
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als 
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representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme  
les pertinents indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. 
Alhora, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies 
implicades i al Director de l’Institut a una trobada, a la qual les famílies afectades no 
s’hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar – òrgan màxim 
responsable de la cura de la convivència en el centre i en el que hi tenen 
representació el professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntament aprovava per 
assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions 
contra el professorat i es defensava la professionalitat dels docents.
 
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat 
com als docents, que havien optat per no incentivar el debat públic per deixar espai a 
la dinàmica educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la 
hostilitat que ha rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la 
Fiscalia ha impulsat l’inici d’un procediment judicial tant desorbitat com inadequat, 
utilitzant els qualificatius del Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del 
2018. Així, el dia 24 d’abril, després de l’aparició en premsa de la denúncia de la 
Fiscalia, l’assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint sempre 
la intimitat i el respecte d’uns i altres.
 
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i 
fotografies del professorat afectat (E l Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns 
mitjans de comunicació en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant 
l’assenyalament del professorat implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, 
danyant a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha desatès 
tota ètica, en no respectar la presumpció d’innocència i limitar-se a una reproducció 
mecànica de la denúncia.
 
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se 
amb les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, 
sense tan sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per 
endurir la seva ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per 
investigar més suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia 
fiscalia.
 
Malgrat l’energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les 
mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada 
per ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb 
la lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de l’institut. 
 
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el 
model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una 
divisió inexistent. A banda d’atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los 
en símbol d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya.
 
Per tot plegat, en suport a l’assemblea de professorat d’El Palau i la Plataforma de 
suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca, el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat, a proposta dels grups municipals d’ICV-EUiA-Pirates, ERC, CiU i 
CUP-Poble Actiu:
 
PRIMER.- Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de 
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l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en 
situació similar.
 
SEGON.- Instar a la Fiscalia que retiri les acusacions i demani l’immediat arxiu del
procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i d’altres procediments 
judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola pública 
catalana. 
 
TERCER.- Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre 
professorat. Que es facin públiques les indagacions realitzades per la inspecció 
educativa que exonerava el professorat d’El Palau i es doni suport públic al 
professorat.
 
QUART.- Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva 
contra l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.
 
CINQUÈ.- Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau 
entre totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de 
pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món.
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la Fiscalia, al Departament d’Ensenyament, 
al Ministerio de Educació de l’estat espanyol, a la Plataforma en suport als 9 de El 
Palau, al professorat de l’INS El Palau, als sindicats CGT Ensenyament CSC, CNT 
Catalunya-Balears, COS, IAC-USTEC, CCOO i UGT i a la Taula d’Emergència 
Docent.
 
La sra. Cinta Agné llegeix la moció ; l’Alcalde diu que la recolzarà ha haver estat 
esmenada tal com va demanar a la Comissió Informativa.

 

 

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 2018-0044 30/07/2018 15:33

Expedient 590/2018 -- Contractació temporal 
i puntual de personal suport brigada d'obres 
--

DECRET 2018-0043 26/07/2018 12:44
Expedient 1145/2018 -- Delegació funcions 
alcaldia --

DECRET 2018-0042 25/07/2018 13:34
Aprovació expedient 5/2018 de modificació 
de crèdit

DECRET 2018-0041 05/07/2018 11:31
Contractació temporal puntual personal 
suport brigada d'obres
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DECRET 2018-0040 28/06/2018 17:39
Compromís finançament  actuació 
2019-2020, 1,5 % Castell

DECRET 2018-0039 28/06/2018 12:01
Contractació temporal personal suport 
oficines

DECRET 2018-0038 26/06/2018 12:12 Aprovació liquidació exercici 2017

DECRET 2018-0037 21/06/2018 12:19

Aprovació de l’expedient 01/2018 en relació 
als percentatges de càlcul del dubtós 
cobrament

DECRET 2018-0036 18/06/2018 17:15
Contractació temporal i puntual personal 
reforç brigada d'obres i serveis

DECRET 2018-0035 18/06/2018 17:14 Convocatòria CI
DECRET 2018-0034 15/06/2018 11:10 Aprovació Pla de Disposició de Fons

 

 

Informacions presidència

De les obres que han començat, del cobriment de la pista esportiva del col·legi Lluis 
Viñes, no prevista inicialment, però que per les gestions realitzades s’ha aconseguit , 
i de les incidències com la de que ha calgut modificar el projecte per ajustar-se als 
paràmetres urbanístics; comenta que es una obra força interessant pel municipi.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

La sra. Cinta Agné  demana que se li informi:
- En relació a quan esta previst posar la placa de l’espai “ 1 d’octubre” i si es pensa 
fer algun tipus d’acte, i si es convidarà a l’entitat que va promoure la proposta. 
L’Alcalde informa que la voluntat abans de l’11 de setembre per posar-la i que no 
està previst fer cap tipus d’acte, i que te previst convocar  a l’Assemblea per una 
reunió per articular aquest acte de forma coherent; la sra. Agné manifesta que li 
agradaria participar. 
- Si està previst fer algun acte amb motiu de la commemoració del Referèndum  de 
l’1 d’octubre? I l’alcalde respon que no, a hores d’ara no hi ha res previst.
- De com esta l’expedient de la piscina coberta, i l’alcalde respon que s’ha contractat 
a una empresa per a que faci els estudis/informes necessaris,  i en funció dels 
mateixos s’adoptaran els acords corresponents i es decidirà la forma de gestió, 
malgrat que no es te un interès en assumir gestió directa, es un tema complex, que 
han de gestionar professionals. .i també es constatarà l’estat en que es deixa 
l’equipament per part de l’actual empresa i quines obligacions te alhora de fer 
entrega del mateix. L’informe ben segur que fins setembre no es tindrà;  segons la 
Llei l’actual empresa ha de fer-se càrrec de la gestió, en pròrroga, fins que no es 
tingui tot l’expedient finalitzat de la nova gestió.
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