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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2019/2 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / de desembre / 2018

Durada Des de les 19:30 fins a les 21:15 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Diego Navarro Pascual

 

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 NO

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

Excuses d'assistència presentades:
1. Montserrat Pineda Giménez:
«Vacances»

 

L’Alcalde obre la sessió explicant que es una sessió especial per que s’aprovarà el 
pressupost del 2019, i perquè els acompanyen uns representants electes del municipi 

de  Bonson, encapçalats pel seu alcalde Sr. Joseph Deville.

 

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 les actes núm. 05/2018, 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 25 d’octubre de 2018, la qual és 
APROVADA PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió. 

 

Expedient 1514/2018. Procediment Genèric, Informe execució pressupost 3T 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

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

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

a)  Calendario  y  presupuesto  de  Tesorería  que  contenga  sus  cobros  y  pagos  
mensuales  por  rúbricas,  distinguiendo  los  pagos  incluidos  en  el  cálculo  del  
período medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo  
mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d)  Impacto  de  las  medidas  de  ahorro  y  medidas  de  ingresos  previstas  y  
calendario previsto de impacto en presupuesto.
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:
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a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su  
serie histórica.

9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las  
unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así  
como el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.
10. Del cumplimiento de la obligación de suministro de información a la que se refiere  
este precepto, y en lo que se refiere a los tres primeros trimestres da cada año, quedarían  
excluidas las Corporaciones Locales de población no superior a 5.000 habitantes, salvo la  
información mencionada en los apartados 7 y 8 anteriores.»”

 
Primer.- Es  dóna  compte  de  l’Informe  d’Intervenció  de  data  26  d’octubre  de  2018,  
corresponent al tercer 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
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, pertanyent  
al grup C, realitza accidentalment les funcions acumulades de Secretaria i Intervenció (Decret  
53/2011),  per  estar  vacants  aquestes  places,  malgrat  ser  secretaria  de  segona  i  que 
corresponen a  dues  places  no  acumulables,  secretari  interventor  acctal.  del  Patronat  de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, 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
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 Ordre Ministerial HAP/2082/2014,  de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre 
Ministerial  HAP/2015/2012,  d'1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
 
 
4.1. Personal
 
a)  A  data  30/09/2018,  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 1
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servei  en  centres  de  la  docència  no 
universitària)
 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  30/09/2018 és  de 
1.538.692,25 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A data 30/09/2018, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té  
una plantilla de personal de 16 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 

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

14

 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  30/09/2018 és  de 
168.233,00 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 30/09/2018, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 6 persones els  
quals es troben dividits en els següents sectors:
 

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 6
 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  30/09/2018 és  de 
92.772,73 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques,  les complementàries,  els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al  
tercer trimestre de 2018 és del  52,63%. El grau d’execució del pressupost de despeses al  
tercer trimestre de 2018  és del 74,45%.
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre d’ingressos, en termes acumulats, al tercer trimestre de 2018 és del 54,44%. El grau  
d’execució del pressupost de despeses al tercer trimestre de 2018 és del 69,80%.
 
Per  l’exercici  corrent  i  durant  aquest  trimestre,  en  el  cas  de l’Ajuntament  el  pendent  de 
cobrament en termes totals és de 5.745,06 € i el pendent de pagament de 955.204,08 €. Per  
exercici  tancats,  la  recaptació  acumulada  al  venciment  d’aquest  trimestre  ha  estat  de 
401.624,51 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període 
ascendeix a 919.193,67 €.
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En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent  
de cobrament en termes totals és de 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 2.268,24 €.
 
L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el 
tercer 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  tercer  trimestre  del  2018  és  de  -1.242.704,76  €.  El  saldo  del  dubtós  
cobrament i de l’excés de finançament afectat es calcularà un cop es disposi de les dades 
definitives de la comptabilitat a la liquidació de l’exercici 2018. 
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals  
ajustat a la fi del tercer trimestre del 2018 és de 14.096,28 €.
 
 
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 tercer 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 € 111.226,54 € 1.086,44 €

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 €
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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 
contenidors

0,00€ 1.514,00€ 3.200,63€ 0,37€

Rehabilitació 
pista  i  zona 
esportiva

0,00 0,00 € 55.788,54 € 1.862,46 €

 
Atès que aquest informe es refereix al tercer trimestre de l’exercici 2018, part d’aquestes 
inversions encara no s’han dut a terme. Es preveu que aquestes es vagin executant al quart 
trimestre d’aquest exercici. 
 
No obstant, la inversió de rehabilitació de la visita públic del castell i la compra de la barca  
finalment no es preveuen realitzar aquest exercici. 
 
4.3. Morositat
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament 
durant el tercer trimestre natural de l’exercici 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 265 242.456,59

Escola de Música 41 7.381,91
Móra d’Ebre Bus, SL 21 6.498,57

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 237 379.455,82

Escola de Música 6 1014,39
Móra d’Ebre Bus, SL 1 40,03

 
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
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Ajuntament 309 799.939,66
Escola de Música 2 652,90

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:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 376 442.338,19

Escola de Música 8 1.381,64
Móra d’Ebre Bus, SL 7 2.858,70

 
 
El 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.”
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Així doncs, un cop consultada la comptabilitat, en data 30 de setembre 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:
 
NRE TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT SITUACIÓ ACTUAL
204 ASSEGURANCES 

CATALANA 
OCCIDENT

Assegurança 
Catalana Occident

839,30 Pendent

1291 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Cànon  enllumenat 
juny

11.747,09 Pendent

 
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  tercer  trimestre de 2018,  el  càlcul  de la  capacitat  de finançament és  de  
219.402,98€. 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 4.822.451,31 €, 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 123.162,64 
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.
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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 tercer trimestre de 2018:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 309 799.939,66

Escola de Música 2 652,90
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 tercer 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 l’últim 
trimestre  de l’exercici. 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del tercer trimestre de 
2018,  a  banda de la  informació amunt  indicada,  s’han emplenat  una sèrie de formularis 
relatius al resum de l’estat d’execució del pressupost, el deute viu i previsió de venciment del  
deute, el perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys, fluxos interns, operacions 
atípiques,  moviments  del  compte  413,  interessos  i  rendiments  meritats,  detall  de  les 
despeses finançades amb fons de la Unió Europea o d’altres administracions públiques, etc,  
tots els quals s’adjunten al present informe.
 
Aquest  informe  s’emet  tenint  en  compte  que  les  funcions  reservades  d’intervenció  i 
secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fe pública i assessorament legal  
preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i  
de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
 
Segon.- Assabentar-se  de  l’Informe  d’intervenció,  corresponent  al  tercer  trimestre  de 
l’exercici 2018, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven 
de  l’Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre  per  la  que  es  modifica   l’Ordre 
HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre, per  la  qual  es  desenvolupen  les obligacions  de 
subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
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pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Expedient 1513/2018. Procediment Genèric, informe morositat 3T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista del que disposa l’article quart, en el seu apartat quart de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, amb 
el següent tenor literal:
 
“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la 
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados 
informes.”
 
Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu 
article 9 i ss. en relació al procediment per a la tramitació de factures i les actuacions 
de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que substitueix l’anterior règim del 
derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre.
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 24 d’octubre de 2018 , el 
qual se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre 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
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, 
pertanyent al grup C, realitza accidentalment les funcions acumulades de Secretaria i 
Intervenció (Decret 53/2011), per estar vacants aquestes places, malgrat ser 
secretaria de segona i que corresponen a dues places no acumulables, secretari 
interventor acctal del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre, INFORMO: 
 
- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 
- Període: tercer trimestre 2018
 
- Caràcter: preceptiu
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I.- ANTECEDENTS
 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 
es va acordar la creació del Registre d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada 
en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.
 
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, quan en el seu article tercer afegeix una Disposició 
Transitòria Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
avui Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
que diu:
 
“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, 
se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.”
 
Així mateix és important destacar 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 Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para 
el devengo de intereses, el contratista deberá 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 
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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. 
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 
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que se esté incumpliendo el plazo.”
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
 
Cinquè.-Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures al Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en 
el qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la 
relació de factures de més de tres mesos d’antiguitat sense reconeixement 
d’obligació o justificació d’absència del tràmit, així com pel que fa a les factures o 
documents justificatius que han sobrepassat el termini d’un mes des de la seva 
anotació en el Registre de Factures, sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar 
el reconeixement de l’obligació. 
 
Tanmateix, l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta 
funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 
10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
 
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno.”
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint 
dies de la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel 
que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2014.
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre 
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 
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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,  fet que ha 
comportat l’obligació de remetre la informació de cada entitat i del conjunt de la 
Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà tota la informació referent a la 
morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament, l’organisme autònom de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa, i de la societat mercantil de capital íntegrament 
municipal, Móra d’Ebre Bus, SL, de conformitat amb l’art. 16.6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
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 
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sostenibilitat Financera. 
 
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 tercer 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 265 242.456,59

Escola de Música 41 7.381,91
Móra d’Ebre Bus, SL 21 6.498,57

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 237 379.455,82

Escola de Música 6 1014,39
Móra d’Ebre Bus, SL 1 40,03

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 309 799.939,66

Escola de Música 2 652,90
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00

 
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini de 30 
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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 tercer trimestre natural de l’exercici 2018, són les següents per  
cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 376 442.338,19

Escola de Música 8 1.381,64
Móra d’Ebre Bus, SL 7 2.858,70

 
ROP: Ràtio operacions pagades
IPR: Import pagaments realitzats
ROPend. Ràtio operacions pendents
IPP: Import pagaments pendents
PMP: període mig de pagament. 
 
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 
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 tercer 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 1515/2018. Procediment Genèric, Informe pla ajust 3T 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  

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

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

 
Com sigui  que  aquest  Pla  d’Ajust  va  ser  valorat  favorablement  pel  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions  Públiques  en  data  30  d’abril  de  2012,  la  qual  cosa  va  comportar  que 
s’entenia autoritzada l’operació d’endeutament a llarg termini per un import de 670.797,77 
euros, per al pagament de les obligacions pendents de pagament, d’acord amb els requisits 
establerts al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es 
crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats locals que concertin 
les operacions d’endeutament previstes al mencionat reial decret-llei hauran de presentar 
anualment  al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions  Públiques un informe de l’interventor  
sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a l’art. 7 del RD Llei 4/2012; En aquest mateix  
sentit,  l’art.  10.3  de l’Ordre HAP/2082/2014,  de 7  de novembre,  per  la  qual  es  modifica 
l’Ordre  HAP/2105/2012  d’1  d’octubre  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran d’enviar  
abans del  dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre l’execució del  Pla  
d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en aquest article. Així mateix, 
d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la Corporació Local.  
 
Per tot això,
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del tercer trimestre del 2018 de data 24 
d’octubre 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 
 
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, pertanyent  
al grup C, realitza accidentalment les funcions acumulades de Secretaria i Intervenció (Decret  
53/2011),  per  estar  vacants  aquestes  places,  malgrat  ser  secretaria  de  segona  i  que 
corresponen  a  dues  places  no  acumulables,  secretari  interventor  acctal  del  Patronat  de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, 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, 
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per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de 
conformitat a la Disposició Addicional Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, 
s’emet el següent informe. 
 
I. NORMATIVA APLICABLE
 
§     Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
§     Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març , pel  qual s’aprova el  Text refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant RDL 2/2004 ).
§     Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
§     RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la  
Llei 39/1988.
§     Ordre  EHA  3565/2008,  de  3  de  desembre,  per  la  qual  s’aprova  l’estructura  dels 
pressupostos de les entitats locals i les seves modificacions.
§     Reial  Decret  Llei  4/2012,  de  24  de  febrer,  pel  qual  es  determinen  obligacions 
d’informació i  procediments  necessaris  per  establir  un mecanisme de finançament per  al 
pagament als proveïdors de les entitats locals.
§     Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels  
pagaments a proveïdors.
§     Ordre  HAP/537/2012,  de  9  de  març,  per  la  qual  s’aproven  el  model  de  certificat 
individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d’ajust, que preveu el Reial 
decret  llei  4/2012,  de  24  de  febrer,  pel  qual  es  determinen  obligacions  d’informació  i 
procediments  necessaris  per  establir  un mecanisme de finançament  per  al  pagament  als 
proveïdors de les entitats locals.
§     Ordre  HAP/2105/2012,  d'1  d’octubre,  pel  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
§     Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  per  la  qual  es  modifica  l’Ordre 
HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
 
 
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 
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Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre l’execució dels plans d’ajust que 
preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 de febrer.
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar l’informe anterior 
amb periodicitat trimestral.
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a requeriment  
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels òrgans competents  
d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri d’Economia i Competitivitat .
 
Així  mateix,  per  tal  de  garantir  el  reemborsament  de  les  quantitats  derivades  de  les  
operacions d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagin concertat podran ser  
sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de l'Administració de  
l'Estat. La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i el seu abast , en funció del  
risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes de seguiment .
 
Per  a  l’execució d’aquestes  actuacions  de  control,  la  Intervenció  General  pot  demanar  la  
col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han d’ajustar a  
les  normes i  instruccions  que determini  aquella.  El  finançament  necessària  per  a això  es  
realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha realitzat 
el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1  
d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que en el seu article 
10, recull que;
 
“1 .  L’Administració  que compti amb un pla  d’ajust  acordat  amb el  Ministeri  d'Hisenda i  
Administracions  Públiques,  durant  la  seva  vigència,  ha  de remetre  a  l’esmentat  Ministeri 
abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta 
del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local,  
informació sobre, almenys, els punts següents:
 
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 
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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 d’octubre de 
2018.
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrits s’emet el següent;
 
 
III . INFORME
 
1.  Que  de  conformitat  amb  el  que  regula  l’article  10.1  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1 
d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament  d’informació  
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat  
Financera i de la conformitat a la Disposició Addicional Primera, apartats quart i sisè de la  
citada Llei orgànica, l’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri  
d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  durant  la  seva  vigència,  haurà  de  remetre  al 
mencionat Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i  
abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la  
corporació local, la informació més amunt indicada.
 
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.
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-                Qualsevol altre passiu contingent.
-                Anàlisi  de  les  desviacions  produïdes  en  el  calendari  d’execució  o  en  les 

mesures del pla d’ajust.
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAFP posseeix el següent  
índex de continguts:
 
1 .  -  Anàlisi  de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al  calendari  
d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
2 . - Informació d’avals rebuts del sector públic
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
4 . - Informació sobre el deute comercial.
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
 
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al calendari 
d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través d’ajustos 
únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava prevista a partir de 
l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 5 (altres mesures pel costat 
dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van produir els ajustos previstos tal i com es 
va posar de manifest al informe anual de seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al 
període 2013.
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla d’Acció 
Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 74.031,31 euros, es va 
destinar íntegrament a fer front al pagament de les amortitzacions d’un dels préstecs que té 
concertat aquest Ajuntament, per així reduir el deute viu.
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va sol·licitar al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de 
quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment del PUOSC, que 
suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 2013-2016. 
 
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 
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import quadriennal de 152.988,64 euros, corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 
euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en 
relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de les 
subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i conservació per als anys 2014 i 
2015. Les anualitats per aquests anys són de 38.247,16 euros que es destinen a despeses 
corrents. 
 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 es van produir els ajustos previstos per a 
l’exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en 
endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents del propi exercici 
econòmic. 
 
Destacar que a l’exercici pressupostari 2015 la subvenció del PUOSC de la línia de despeses 
de reparació, manteniment i conservació, per un import de 38.247,16 euros, es va destinar a 
finançar les despeses corrents de l’exercici, ajut que es va imputar als ajustos en ingressos 
previstos al pla d’ajust.
 
Mitjançant publicació al DOGC 7162 de 14 de juliol de 2016, es va publicar el Decret 
273/2016 de 12 de juliol pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions 
per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per aquest període. 
 
En data 31 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC 7258 la Resolució GAH/2698/2016, 
de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2016-2017. Les anualitats per aquests dos anys són de 39.792,63 euros. 
 
Al quart trimestre de l’exercici 2016 es va aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel costat dels 
ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de l’anualitat 2016.
 
En relació a l’exercici 2017, es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures pel costat 
dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de manteniment del PUOSC 
anualitat 2017, és a dir, 39.792,63 euros, per tal de finançar despesa corrent de reparació, 
manteniment i conservació. 
 
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.
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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 acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 21 de setembre de 2018 va acordar atorgar 122.901 euros a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre dins de la convocatòria del PAM, per tant, es preveu aplicar en el quart trimestre de 
l’exercici aquesta subvenció 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

 
 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
 
S’ha procedit a actualitzar el CIR local certificant el deute viu a 30/09/2018:     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 10,12 22,10 448,24 0,00 136,60 12,81 0,07 629,94
Capítulo 6 0,00 59,49 436,66 0,00 6,71 0,00 0,00 502,86

Otra deuda 
comercial

0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37

Total: 10,12 81,59 887,27 0,00 143,31 12,81 0,07 1.135,17

 
El deute comercial a 30/09/2018, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de 
pagament,  procedents  dels  períodes  que  s’especifiquen,  s’ha  xifrat  en  1.135,17  milers 
d’euros.
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5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados:
 
     (En miles de euros) Saldo a: 

Operaciones con 
derivados 

Descripción
a 31 de 
marzo

a 30 de junio
a 30 de 
septiembre

a 31 de 
diciembre

Operación 1  0 0 0 0

Operación 2  0 0 0 0

Operación 3  0 0 0 0

Operación 4  0 0 0 0

Resto de 
operaciones  0 0 0 0

Total 0 0 0 0

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

Otro pasivo 
contingente

Descripción
a 31 de 
marzo

a 30 de junio
a 30 de 
septiembre

a 31 de 
diciembre

Pasivo 1  0 0 0 0

Pasivo 2  0 0 0 0

Pasivo 3  0 0 0 0

Pasivo  4  0 0 0 0

Resto de pasivos 
contingentes  0 0 0 0

Total 0 0 0 0

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

“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades  
económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las  
Entidades  Locales  del  artículo  3.1  de  esta  Ley  o  de  sus  organismos  autónomos,  y  se  
encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada  
en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local,  
un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado  
plan  de  corrección,  la  Entidad  Local  de  la  que  dependa  podrá  realizar  aportaciones  
patrimoniales o suscribir  ampliaciones  de capital  de sus  entidades solo si,  en el  ejercicio  
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.
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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 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 d’octubre 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  tercer  trimestre  del  2018  sobre  el 
compliment del Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que disposa l’art. 
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10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, i l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de 
novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
 

 

Expedient 1739/2018. Modificació de Crèdit

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

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

1.- ANTECEDENTS
 
1.1.  Atès  que  mitjançant  Provisió  d’alcaldia  de  data  11  de  desembre  de  2018  s’ha  incoat  
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit.
 
1.2.  Com sigui  que hi  ha  aplicacions  pressupostàries  deficitàries  al  pressupost  de l’exercici  
actual, en les quals la consignació pressupostària és insuficient, per la qual cosa, han de ser 
objecte de modificació de crèdit per tal de cobrir les despeses peremptòries de l’exercici actual  
i  que  segons  provisió  d’Alcaldia  de  data  11  de  desembre  de  2018,  es  manifesten  com 
necessàries i que no es poden demorar. 
 
1.3. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han 
de modificar i ha justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici  
següent.  Així  mateix,  ha  justificat  que el  finançament  a  través  de les  baixes  de crèdits  de 
despeses d’aplicacions pressupostàries no compromeses del pressupost vigent no perjudiquen 
el funcionament normal dels serveis.
 
1.4.  Tot  seguit  s’exposa  de  forma  gràfica  la  modificació  de  crèdit  proposada,  amb  el  seu  
corresponent finançament a través de nous i/o majors ingressos sobre els totals previstos en el  
pressupost, així com a través de baixes de crèdits d’aplicacions pressupostàries de:
 
Despeses que cal finançar:
 
1/ Suplement de crèdit:
 
   PRESSUPOST DESPESES 2018    

Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST AUGMENT DEFINITIU
4 920 12006 TRIENNIS XOFERS 1.600,00 216,63 1.816,63 
4 920 12103 ALTRES COMPLEMENTS POLICIA 21.000,00 5.000,00 26.000,00 

5 920 13000
PERSONAL LABORAL FIX BRIGADA 
OBRES

17.000,00 6.000,00 23.000,00 

5 920 13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
OFICINES

266.500,00 5.000,00 271.500,00 

4 130 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL POLICIA 182.000,00 2.400,00 184.400,00 

4 130 13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
BRIGADA OBRE

225.000,00 16.300,00 241.300,00 

4 1532 13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
ELECTRICISTE

44.000,00 5.000,00 49.000,00 

4 1532 13100
PERSONAL  TEMPORAL BRIGADA 
TREBALLS AL

23.676,00 4.532,59 28.208,59 

4 165 13110
PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA 
EDIFI

127.000,00 2.061,92 129.061,92 

5 1532 13120 PERSONAL LABORAL GARANTIA JUVENIL 6.892,00 8.577,39 15.469,39 
4 440 16000 SEGURETAT SOCIAL GARANTIA JUVENIL 2.275,00 2.791,04 5.066,04 

17 342 20500 LLOGUER MATERIAL FESTES 16.000,00 10.000,00 26.000,00 

17 342 21200
MANTENIMENT PAVELLÓ, EDIFICIS 
ESPORTIU

8.000,00 30.000,00 38.000,00 

18 323 21200 MANTENIMENT CEIP 10.000,00 3.000,00 13.000,00 
18 323 21200 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL 3.000,00 14.000,00 17.000,00 
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19 342 21200
MANTENIMENT 
ERMITA-MONUMENTS-CALVARI-C

3.000,00 8.000,00 11.000,00 

23 330 21201 MANTENIMENT LLAR INFANTS 1.000,00 3.000,00 4.000,00 

24 338 21600
MANTENIMENT 
FOTOCOPIADORA-ORDINADORS

10.000,00 17.043,19 27.043,19 

24 338 22110 PRODUCTES NETEJA 12.000,00 2.500,00 14.500,00 
24 338 22199 MATERIAL COMPLEX ESPORTIU 1.200,00 10.000,00 11.200,00 
24 338 22604 DESPESES JURÍDIQUES 10.000,00 9.000,00 19.000,00 
24 338 22609 ACTIVITATS CULTURALS I TEATRE 18.000,00 30.000,00 48.000,00 
24 338 22699 FESTA MAJOR 100.000,00 21.188,74 121.188,74 
7 330 22699 REIS 3.000,00 5.000,00 8.000,00 

16 920 22699 CARNAVAL 20.000,00 15.100,00 35.100,00 
2 920 22699 FESTA CAP D'ANY 12.000,00 4.500,00 16.500,00 
5 920 22701 TREBALLS SEGURETAT EN FESTES 10.000,00 4.000,00 14.000,00 

   
TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE 
DESPESES  244.211,5  

 
Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos :
 
  PRESSUPOST INGRESSOS 2018    

Org. Econ. Descripció Pressupost
Nous 

ingressos Definitiu
16 32900 Taxes castell 0,00 787,00 787,00 
15 46100 Diputació Subv. pàgines WEB 0,00 1.894,80 1.894,80 

  TOTAL NOUS INGRESSOS  2.681,8  
 
2/ Majors ingressos:
 
  PRESSUPOST INGRESSOS 2018    

Org. Econ. Descripció Pressupost
Majors 

ingressos Definitiu
19 31300 Taxa piscines 25.000,00 3.203,00 28.203,00 
25 31900 Joventut Parc nadal 4.800,00 886,81 5.686,81 
23 34400 Recaptació teatre-espectacles 23.000,00 4.073,10 27.073,10 
6 38900 Reintegrament despeses 1.000,00 25.987,79 26.987,79 
2 46100 Diputació Subv. PAM despesa corrent 122.084,00 817,00 122.901,00 
5 45050 Generalitat Sunv. Garantia juvenil 9.167,00 11.368,43 20.535,43 

  TOTAL MAJORS INGRESSOS  46.336,13  
 
3/ Baixa de partides de despesa:
 
   PRESSUPOST DESPESES 2018    
Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST DISMINUCIO DEFINITIU

4 323 13000 PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA BRESSOL 22.000,00 253,83 21.746,17 

4 3321 13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
BIBLIOTECA

70.500,00 2.000,00 68.500,00 

4 231 13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. I 
PROM

100,00 100,00 0,00 
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4 3321 16000 SEGURETAT SOCIAL (BIBLIOTECA) 20.000,00 1.000,00 19.000,00 

4 231 16000
SEGURETAT SOCIAL (SERV. I PROMOCIÓ 
SOC

100,00 100,00 0,00 

4 221 16008 ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACUETICA 23.000,00 2.303,09 20.696,91 
22 231 21000 MANTENIMENT HORTS SOCIALS 500,00 500,00 0,00 
22 231 22100 ENERGIA ELÈCTRICA BENEFICENCIA (C/ Grà 2.400,00 622,63 1.777,37 
22 231 22101 AIGUA CENTRE OBERT INFANTS 100,00 100,00 0,00 
22 231 22102 GAS CENTRE OBERT INFANTS 100,00 100,00 0,00 
15 422 22601 PROTOCOL INDÚSTRIA 1.000,00 1.000,00 0,00 
22 231 22602 PUBLICITAT SERVEIS SOCIALS 1.000,00 1.000,00 0,00 
28 430 22602 PUBLICITAT TURISME 16.000,00 2.855,25 13.144,75 
4 130 23020 DIETES POLICIA I VIGILANTS 20.000,00 11.923,79 8.076,21 
4 221 23300 PROGRAMA MODERNITZACIÓ 100,00 100,00 0,00 
2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS 69.626,83 12.222,33 57.404,50 
2 011 31001 INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA 6.000,00 4.026,43 1.973,57 

2 171 46500
CONSELL COMARCAL CONVENI APORTACIO 
SIS

6.655,00 6.240,98 414,02 

22 231 46500 CONVENI CONSELL ASSISTENT SOCIAL 32.000,00 2.186,63 29.813,37 
28 920 46600 QUOTES ASSOCIACIONS 8.000,00 2.848,13 5.151,87 
15 430 46700 CONVENI CIS CAMI GR99 250,00 250,00 0,00 
5 491 46700 CONSORCI LOCAL I COMUNICACIÓ 700,00 41,87 658,13 

23 334 47900 CONVENI CIRC DE CULTURA 3.452,00 1.000,00 2.452,00 
15 422 47900 INCENTIUS INDUSTRIALS 10.599,00 10.599,00 0,00 
17 432 47900 CONVENI RACC 100,00 100,00 0,00 

27 432 47900
SUBV. CONSTRUCCIÓ EQUIPAMENTS 
TURÍSTIC

100,00 100,00 0,00 

22 231 48000 SUBV. SOCIALS (Associació de Parkinson 100,00 100,00 0,00 
22 231 48000 SUBV. SOCIALS (Donació AFANOC) 100,00 100,00 0,00 
22 231 48000 BENEFICIENCIA (Lluís Viñas) 2.000,00 2.000,00 0,00 
22 231 48000 BENEFICÈNCIA 2.000,00 2.000,00 0,00 
8 410 48100 CONVENI IRTA 14,05 14,05 0,00 

17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Club Esportiu Olimpi 15.000,00 3.000,00 12.000,00 
17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Caçadora de l'Ebre) 2.500,00 2.500,00 0,00 
17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Altres) 1.500,00 1.500,00 0,00 
17 341 48900 SUBVENCIÓ ESPORTIVA( Motor Club Circui 5.000,00 5.000,00 0,00 
18 323 48900 SUBVENCIÓ LLIBRES POBLACIÓ 14.450,00 3.000,00 11.450,00 
20 334 48900 PREMI JAVIER BARDAJI 4.000,00 1.732,00 2.268,00 
2 920 48900 IMDEMNITZACIÓ REBUTS I ALTRES 12.000,00 800,00 11.200,00 
5 929 500 FONS DE CONTINGÈNCIA 26.240,13 26.240,13 0,00 

15 171 61900 REHABILITACIO ILLA SAURI 100,00 100,00 0,00 

6 1532 61900
REHABILITACIÓ PASSEIG MIRACLE 
DESCARRE

100,00 100,00 0,00 

6 1532 61900 REHABILITACIO ROTONDA BENISSANET 100,00 100,00 0,00 
6 1532 61900 REHABILITACIO PASSEIG DE LA RADIO 100,00 100,00 0,00 
6 1532 61900 REHABILITACIO PLAÇA ESTRELLA 13.649,00 13.600,00 49,00 

7 454 61900
ARRANJAMENT CAMÍ RUIXOLS I RATLLA 
DEL 

49.928,17 287,92 49.640,25 

7 454 61900 ARRANJAMENT CAMÍ CAMPASOS (FASE 2) 12.830,84 2.980,13 9.850,71 
16 336 61900 REHABILITACIÓ VISITA PÚBLICA CASTELL 130.990,73 1.388,00 129.602,73 
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19 342 61900
MILLORA LEGALITZACIÓ ENLLUMENAT 
ZONA E

15.000,00 9.150,00 5.850,00 

6 1532 62300 CAMERES DE VIGILANCIA 9.692,75 9.000,00 692,75 
23 330 62300 INSONORITZACIÓ CLIMATITZACIÓ TEATRE 14.000,00 14.000,00 0,00 
29 432 62400 COMPRA BARQUES 65.000,00 861,95 64.138,05 
19 342 63200 REHABILITACIO PISTA I ZONA ESPORTIVA 57.651,00 1.862,00 55.789,00 

1 150 77000
SUBVENCIO OBRES ACTIV. COMERCIALS 
REST

1.500,00 1.500,00 0,00 

6 150 78000
SUBVENCIO POBLACIO COBERTES I 
FAÇANES

1.500,00 1.400,00 100,00 

2 011 91303 AMORTITZACIO C. TARRAGONA 1.229 76.500,00 13.000,00 63.500,00 
2 011 91305 AMORTITZACIO C. CATALUNYA 285 44.086,04 14.203,43 29.882,61 

   
TOTAL DISMINUCIÓ PRESSUPOST DE 
DESPESES  195.193,57  

 
 
1.5. L’alcalde ha resolt encarregar al secretari interventor l’emissió dels informes corresponents.
 
1.6. Vist els informes de secretaria i intervenció que consten a l’expedient.
 
 
2.- FONAMENTS JURÍDICS
 
2.1. L’article 177.1 del  RDL 2/2004, de 5 de març,  pel  qual s’aprova el  Text refós de la Llei  
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen 
que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent i no  
existeixi  al  pressupost  de la  corporació  crèdit  o  aquest  sigui  insuficient  o  no ampliable,  el  
president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
 
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual  s’aprova el  TRLRHL enuncia que  
l’expedient,  l’haurà  d’informar  la  intervenció  i  se  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Ple  amb  els 
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació 
pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost 
corrent  i  mitjançant  anul·lacions  o  baixes  de  crèdits  de  despeses  de  d’altres  aplicacions 
pressupostàries  del  pressupost  vigent,  sempre  que  no  s’afecti  al  servei.  L’expedient  haurà 
d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb 
l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
 
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 del  
RD  500/1990,  de  20  d’abril,  disposen  que  excepcionalment  es  consideraran  recursos 
efectivament  disponibles  per  finançar  nous  o  majors  ingressos,  d’operacions  corrents,  que 
expressament  siguin  declarats  necessaris  i  urgents  els  procedents  d’operacions  de  crèdit  
sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la  
seva càrrega financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el 25% 
dels recursos corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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

, 07/01/19
<!-- [if supportFields]><b><span
  lang=ES style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-bidi-font-family:
  Arial;mso-ansi-language:ES'><span style='mso-element:field-end'></span></span></b><![endif]-->

, 07/01/19
<!-- [if supportFields]><b><span
  lang=ES style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-bidi-font-family:
  Arial;mso-ansi-language:ES'><span style='mso-element:field-begin'></span><span
  style='mso-spacerun:yes'> </span>=SUM(ABOVE) <span style='mso-element:field-separator'></span></span></b><![endif]-->



 

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.
 
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 
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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.
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 19 de desembre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent, 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2018 mitjançant la modalitat de 
 suplement de crèdit per al pressupost del present exercici d’acord amb el següent detall:
 
Despeses que cal finançar:
 
1/ Suplement de crèdit:
 
   PRESSUPOST DESPESES 2018    

Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST AUGMENT DEFINITIU
4 920 12006 TRIENNIS XOFERS 1.600,00 216,63 1.816,63 
4 920 12103 ALTRES COMPLEMENTS POLICIA 21.000,00 5.000,00 26.000,00 

5 920 13000
PERSONAL LABORAL FIX BRIGADA 
OBRES

17.000,00 6.000,00 23.000,00 

5 920 13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
OFICINES

266.500,00 5.000,00 271.500,00 

4 130 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL POLICIA 182.000,00 2.400,00 184.400,00 

4 130 13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
BRIGADA OBRE

225.000,00 16.300,00 241.300,00 

4 1532 13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
ELECTRICISTE

44.000,00 5.000,00 49.000,00 

4 1532 13100
PERSONAL  TEMPORAL BRIGADA 
TREBALLS AL

23.676,00 4.532,59 28.208,59 

4 165 13110
PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA 
EDIFI

127.000,00 2.061,92 129.061,92 

5 1532 13120 PERSONAL LABORAL GARANTIA JUVENIL 6.892,00 8.577,39 15.469,39 
4 440 16000 SEGURETAT SOCIAL GARANTIA JUVENIL 2.275,00 2.791,04 5.066,04 

17 342 20500 LLOGUER MATERIAL FESTES 16.000,00 10.000,00 26.000,00 

17 342 21200
MANTENIMENT PAVELLÓ, EDIFICIS 
ESPORTIU

8.000,00 30.000,00 38.000,00 

18 323 21200 MANTENIMENT CEIP 10.000,00 3.000,00 13.000,00 
18 323 21200 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL 3.000,00 14.000,00 17.000,00 

19 342 21200
MANTENIMENT 
ERMITA-MONUMENTS-CALVARI-C

3.000,00 8.000,00 11.000,00 

23 330 21201 MANTENIMENT LLAR INFANTS 1.000,00 3.000,00 4.000,00 

24 338 21600
MANTENIMENT 
FOTOCOPIADORA-ORDINADORS

10.000,00 17.043,19 27.043,19 

24 338 22110 PRODUCTES NETEJA 12.000,00 2.500,00 14.500,00 
24 338 22199 MATERIAL COMPLEX ESPORTIU 1.200,00 10.000,00 11.200,00 
24 338 22604 DESPESES JURÍDIQUES 10.000,00 9.000,00 19.000,00 
24 338 22609 ACTIVITATS CULTURALS I TEATRE 18.000,00 30.000,00 48.000,00 
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24 338 22699 FESTA MAJOR 100.000,00 21.188,74 121.188,74 
7 330 22699 REIS 3.000,00 5.000,00 8.000,00 

16 920 22699 CARNAVAL 20.000,00 15.100,00 35.100,00 
2 920 22699 FESTA CAP D'ANY 12.000,00 4.500,00 16.500,00 
5 920 22701 TREBALLS SEGURETAT EN FESTES 10.000,00 4.000,00 14.000,00 

   
TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE 
DESPESES  244.211,5  

 
Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos :
 
  PRESSUPOST INGRESSOS 2018    

Org. Econ. Descripció Pressupost
Nous 

ingressos Definitiu
16 32900 Taxes castell 0,00 787,00 787,00 
15 46100 Diputació Subv. pàgines WEB 0,00 1.894,80 1.894,80 

  TOTAL NOUS INGRESSOS  2.681,8  
 
2/ Majors ingressos:
 
  PRESSUPOST INGRESSOS 2018    

Org. Econ. Descripció Pressupost
Majors 

ingressos Definitiu
19 31300 Taxa piscines 25.000,00 3.203,00 28.203,00 
25 31900 Joventut Parc nadal 4.800,00 886,81 5.686,81 
23 34400 Recaptació teatre-espectacles 23.000,00 4.073,10 27.073,10 
6 38900 Reintegrament despeses 1.000,00 25.987,79 26.987,79 
2 46100 Diputació Subv. PAM despesa corrent 122.084,00 817,00 122.901,00 
5 45050 Generalitat Sunv. Garantia juvenil 9.167,00 11.368,43 20.535,43 

  TOTAL MAJORS INGRESSOS  46.336,13  

3/ Baixa de partides de despesa:
 
   PRESSUPOST DESPESES 2018    
Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST DISMINUCIO DEFINITIU

4 323 13000 PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA BRESSOL 22.000,00 253,83 21.746,17 

4 3321 13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
BIBLIOTECA

70.500,00 2.000,00 68.500,00 

4 231 13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. I 
PROM

100,00 100,00 0,00 

4 3321 16000 SEGURETAT SOCIAL (BIBLIOTECA) 20.000,00 1.000,00 19.000,00 

4 231 16000
SEGURETAT SOCIAL (SERV. I PROMOCIÓ 
SOC

100,00 100,00 0,00 

4 221 16008 ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACUETICA 23.000,00 2.303,09 20.696,91 
22 231 21000 MANTENIMENT HORTS SOCIALS 500,00 500,00 0,00 
22 231 22100 ENERGIA ELÈCTRICA BENEFICENCIA (C/ Grà 2.400,00 622,63 1.777,37 
22 231 22101 AIGUA CENTRE OBERT INFANTS 100,00 100,00 0,00 
22 231 22102 GAS CENTRE OBERT INFANTS 100,00 100,00 0,00 
15 422 22601 PROTOCOL INDÚSTRIA 1.000,00 1.000,00 0,00 
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22 231 22602 PUBLICITAT SERVEIS SOCIALS 1.000,00 1.000,00 0,00 
28 430 22602 PUBLICITAT TURISME 16.000,00 2.855,25 13.144,75 
4 130 23020 DIETES POLICIA I VIGILANTS 20.000,00 11.923,79 8.076,21 
4 221 23300 PROGRAMA MODERNITZACIÓ 100,00 100,00 0,00 
2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS 69.626,83 12.222,33 57.404,50 
2 011 31001 INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA 6.000,00 4.026,43 1.973,57 

2 171 46500
CONSELL COMARCAL CONVENI APORTACIO 
SIS

6.655,00 6.240,98 414,02 

22 231 46500 CONVENI CONSELL ASSISTENT SOCIAL 32.000,00 2.186,63 29.813,37 
28 920 46600 QUOTES ASSOCIACIONS 8.000,00 2.848,13 5.151,87 
15 430 46700 CONVENI CIS CAMI GR99 250,00 250,00 0,00 
5 491 46700 CONSORCI LOCAL I COMUNICACIÓ 700,00 41,87 658,13 

23 334 47900 CONVENI CIRC DE CULTURA 3.452,00 1.000,00 2.452,00 
15 422 47900 INCENTIUS INDUSTRIALS 10.599,00 10.599,00 0,00 
17 432 47900 CONVENI RACC 100,00 100,00 0,00 

27 432 47900
SUBV. CONSTRUCCIÓ EQUIPAMENTS 
TURÍSTIC

100,00 100,00 0,00 

22 231 48000 SUBV. SOCIALS (Associació de Parkinson 100,00 100,00 0,00 
22 231 48000 SUBV. SOCIALS (Donació AFANOC) 100,00 100,00 0,00 
22 231 48000 BENEFICIENCIA (Lluís Viñas) 2.000,00 2.000,00 0,00 
22 231 48000 BENEFICÈNCIA 2.000,00 2.000,00 0,00 
8 410 48100 CONVENI IRTA 14,05 14,05 0,00 

17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Club Esportiu Olimpi 15.000,00 3.000,00 12.000,00 
17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Caçadora de l'Ebre) 2.500,00 2.500,00 0,00 
17 341 48900 SUBV. ESPORTIVES (Altres) 1.500,00 1.500,00 0,00 
17 341 48900 SUBVENCIÓ ESPORTIVA( Motor Club Circui 5.000,00 5.000,00 0,00 
18 323 48900 SUBVENCIÓ LLIBRES POBLACIÓ 14.450,00 3.000,00 11.450,00 
20 334 48900 PREMI JAVIER BARDAJI 4.000,00 1.732,00 2.268,00 
2 920 48900 IMDEMNITZACIÓ REBUTS I ALTRES 12.000,00 800,00 11.200,00 
5 929 500 FONS DE CONTINGÈNCIA 26.240,13 26.240,13 0,00 

15 171 61900 REHABILITACIO ILLA SAURI 100,00 100,00 0,00 

6 1532 61900
REHABILITACIÓ PASSEIG MIRACLE 
DESCARRE

100,00 100,00 0,00 

6 1532 61900 REHABILITACIO ROTONDA BENISSANET 100,00 100,00 0,00 
6 1532 61900 REHABILITACIO PASSEIG DE LA RADIO 100,00 100,00 0,00 
6 1532 61900 REHABILITACIO PLAÇA ESTRELLA 13.649,00 13.600,00 49,00 

7 454 61900
ARRANJAMENT CAMÍ RUIXOLS I RATLLA 
DEL 

49.928,17 287,92 49.640,25 

7 454 61900 ARRANJAMENT CAMÍ CAMPASOS (FASE 2) 12.830,84 2.980,13 9.850,71 
16 336 61900 REHABILITACIÓ VISITA PÚBLICA CASTELL 130.990,73 1.388,00 129.602,73 

19 342 61900
MILLORA LEGALITZACIÓ ENLLUMENAT 
ZONA E

15.000,00 9.150,00 5.850,00 

6 1532 62300 CAMERES DE VIGILANCIA 9.692,75 9.000,00 692,75 
23 330 62300 INSONORITZACIÓ CLIMATITZACIÓ TEATRE 14.000,00 14.000,00 0,00 
29 432 62400 COMPRA BARQUES 65.000,00 861,95 64.138,05 
19 342 63200 REHABILITACIO PISTA I ZONA ESPORTIVA 57.651,00 1.862,00 55.789,00 

1 150 77000
SUBVENCIO OBRES ACTIV. COMERCIALS 
REST

1.500,00 1.500,00 0,00 

6 150 78000 SUBVENCIO POBLACIO COBERTES I 1.500,00 1.400,00 100,00 
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FAÇANES
2 011 91303 AMORTITZACIO C. TARRAGONA 1.229 76.500,00 13.000,00 63.500,00 
2 011 91305 AMORTITZACIO C. CATALUNYA 285 44.086,04 14.203,43 29.882,61 

   
TOTAL DISMINUCIÓ PRESSUPOST DE 
DESPESES  195.193,57  

 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció per fer 
les oportunes anotacions i assentaments.
 
La Sra. Gurrera pregunta a que correspon el lloguer de material de festes? L’alcalde 
respon que és el conjunt de lloguers de tot l’any per actes i festes. 
La Sra. Agné pregunta pel manteniment del camp de futbol hi ha una partida de 14 mil 
euros. El Sr. Melchor respon que és una partida més àmplia que a més del 
manteniment anual del camp de futbol, esta el repintat de les línies i també es va 
incloure el repintat de la pista coberta del poliesportiu.

 

Expedient 1674/2018. Elaboració i Aprovació del Pressupost

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

ANTECEDENTS
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost general de la Corporació per a l’exercici  
2019.
 
El Secretari-interventor accidental  de l’Ajuntament,  ha emès els informes prescriptius que 
figuren a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladores de les hisendes locals. 
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FONAMENTS DE DRET
 
 
1. L’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que el pressupost complirà amb el principi  
d’estabilitat  i  contindrà  per  cada un  dels  pressupostos  que l'integrin  l’estat  de despeses,  
l’estat d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que 
integren el general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial.
 
2. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els annexos 
que caldrà unir al pressupost general:

- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran 
formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb 
capital íntegrament o majoritari municipal
-  l’estat  de consolidació del  pressupost municipal  amb els dels organismes autònoms i 
societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.

 
3.  L’article 168.1  del  RD 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós  de la  Llei  
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el  
forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:

a)  Memòria  explicativa  del  seu  contingut  i  de  les  principals  modificacions  que 
presenti en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida,  
almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f)  Annex  amb  informació  relativa  als  convenis  subscrits  amb  les  comunitats  
autònomes en matèria de despesa social
g)  Un informe econòmic-financer,  en  el  qual  s'exposin  les  bases  utilitzades  per  a 
l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels 
crèdits  per  atendre  el  compliment  de  les  obligacions  exigibles  i  les  despeses  de 
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.

4. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que el  
pressupost  de  cadascun  dels  organismes  autònoms  integrants  del  general,  proposat 
inicialment  per  l'òrgan  competent  d'aquells,  s'ha  de  remetre  a  l'entitat  local  de  la  qual  
depenguin abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada 
a l'apartat anterior. Pel que fa a les societats mercantils, fins i tot d'aquelles en el seu capital  
sigui majoritària la participació de l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de 
setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes 
anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent.

5. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  disposa que sobre 
la  base dels  pressupostos  i  estats  de previsió  de l’entitat  local,  organismes  autònoms,  el 
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president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i  
amb els annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en  
el present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació,  
esmena o devolució.
 
6. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  disposa l'acord 
d'aprovació,  que  serà  únic,  ha  de  detallar  els  pressupostos  que  integren  el  pressupost 
general, no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
 
7.  L’article  169 del  TRLRHL estableix  que aprovat  inicialment  el  pressupost,  s’exposarà  al 
públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions.  
S’entendrà  el  pressupost  definitivament  aprovat  si  no  es  presenten  reclamacions,  en  cas 
contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les. 
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al  
qual  hagin  d’aprovar-se.  Que el  pressupost definitivament  aprovat  es  publicarà al  butlletí 
oficial  de  la  província  resumit  per  capítols  i  simultàniament  se’n  trametrà  còpia  a  
l’administració de l’estat i la comunitat autònoma. 
També estableix  que el  pressupost  entrarà  en  vigor  a  l’exercici  corresponent  una vegada 
publicat al BOP. 
Finalment,  disposa  que  si  a  l’iniciar-se  l’exercici  econòmic  no  hagués  entrat  en  vigor  el 
pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
 
8. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra 
l’aprovació  definitiva  del  pressupost  es  podrà  interposar  directament  recurs  contenciós 
administratiu. 
 
9. Pels ajuntaments que tinguin pla d’ajust:
 
L’art.18.4  del  RD 8/2013,  de 28 de juny,  de  mesures  urgents  contra  la  morositat  de les  
administracions  públiques  i  de  recolzament  a  entitats  locals  amb  problemes  financers,  
disposa  que  les  entitats  locals  que  no  comptin  en  el  seu  pressupost  amb  un  fons  de 
contingència l’hauran de crear en el seu pressupost corresponent a 2014 i successius, amb 
una dotació mínima del 0,5 per cent de l’import de les seves despeses no financeres, i així ho 
hauran de constar en el seu pla d’ajust.
 
10. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF).
 
11.  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).
 
12. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei  
reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària.
 
13. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals,  
publicat  per  la  Intervenció  General  de  l'Administració  de  l'Estat,  Ministeri  d'Economia  i 
Hisenda.
 
14.  Guia  per  a  la  determinació  de la  Regla  de Despesa  de l’article  12 de la  LOEPSF per 
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corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013).
 
15.  Reglament  núm.549/2013,  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  21  de  maig 
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.
 
16. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
 
17. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
 
18. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
 
19. Com sigui que la composició del Ple i de la Junta General de la Societat Móra d’Ebre Bus,  
SL és idèntica, aquesta sessió es constitueix també com a Junta General d’Accionistes tal com 
està previst als Estatuts.
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 19 de desembre de 
2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent, 
 
Primer.-  Aprovar  inicialment  el  pressupost  general  per  a  l’exercici  2019,  format  pel  de 
l’Ajuntament,  el  de l’Escola Municipal  de Música i  Dansa,  i  el  de la societat  mercantil  de 
capital  íntegrament  municipal,  Societat  Móra  d’Ebre  Bus,  SLU,  d’acord  amb  l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual resumit 
per capítols i  per  a  cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el  
següent:
 
Pressupost 2019    
      
Dades dels ens dependents:     
      

 ESCOLA DE 
MÚSICA

PRESSUPOST 
D'INGRESSOS  ESCOLA DE 

MÚSICA
PRESSUPOST DE 

DESPESES

 Capítol 1 0,00  Capítol 1 240.562,66

 Capítol 2 0,00  Capítol 2 40.581,53

 Capítol 3 163.715,15  Capítol 3 400,00

 Capítol 4 126.437,73  Capítol 4 553,00

 Capítol 5 0,00  Capítol 5 1.450,69

 Capítol 6 0,00  Capítol 6 6.605,00

 Capítol 7 0,00  Capítol 7 0,00

 Capítol 8 0,00  Capítol 8 0,00

 Capítol 9 0,00  Capítol 9 0,00

 TOTAL 290.152,88  TOTAL 290.152,88

      
 APORTACIÓ  DE L'AJUNTAMENT    

 97.200,00
aportació per 
despeses corrents   

  aportació per   
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despeses de capital

      
  QQUU, CCEE…    
      

 MORA D'EBRE 
BUS SL

PRESSUPOST 
D'INGRESSOS  MORA D'EBRE 

BUS SL
PRESSUPOST DE 

DESPESES

 Capítol 1 0,00  Capítol 1 134.710,00

 Capítol 2 0,00  Capítol 2 26.980,00

 Capítol 3 123.065,52  Capítol 3 813,00

 Capítol 4 53.000,00  Capítol 4 0,00

 Capítol 5 0,00  Capítol 5 812,52

 Capítol 6 0,00  Capítol 6 0,00

 Capítol 7 0,00  Capítol 7 0,00

 Capítol 8 0,00  Capítol 8 0,00

 Capítol 9 0,00  Capítol 9 12.750,00

 TOTAL 176.065,52  TOTAL 176.065,52

      
      
 APORTACIÓ  DE L'AJUNTAMENT    

 53.000,00
aportació per 
despeses corrents   

 0,00
aportació per 
despeses de capital   

      
  QQUU, CCEE…    
      
Dades de l'ajuntament:     
      

 AJUNTAMENT
PRESSUPOST 
D'INGRESSOS  AJUNTAMENT

PRESSUPOST DE 
DESPESES

 Capítol 1 2.349.000,00  Capítol 1 2.229.503,35

 Capítol 2 43.200,00  Capítol 2 1.996.494,00

 Capítol 3 974.675,50  Capítol 3 77.500,00

 Capítol 4 1.831.529,00  Capítol 4 377.610,00

 Capítol 5 26.000,00  Capítol 5 26.791,60

 Capítol 6   Capítol 6 675.712,71

 Capítol 7 590.463,41  Capítol 7 1.500,00

 Capítol 8 0,00  Capítol 8 0,00

 Capítol 9 0,00  Capítol 9 429.756,25

 TOTAL 5.814.867,91  TOTAL 5.814.867,91

      
  QQUU, CCEE…    
      
Pressupost amb dades consolidades:    
      
 CONSOLIDAT PRESSUPOST  CONSOLIDAT PRESSUPOST DE 
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D'INGRESSOS DESPESES

 Capítol 1 2.349.000,00  Capítol 1 2.604.776,01

 Capítol 2 43.200,00  Capítol 2 2.064.055,53

 Capítol 3 1.261.456,17  Capítol 3 78.713,00

 Capítol 4 1.860.766,73  Capítol 4 227.963,00

 Capítol 5 26.000,00  Capítol 5 29.054,81

 Capítol 6 0,00  Capítol 6 682.317,71

 Capítol 7 590.463,41  Capítol 7 1.500,00

 Capítol 8 0,00  Capítol 8 0,00

 Capítol 9 0,00  Capítol 9 442.506,25

 TOTAL 6.130.886,31  TOTAL 6.130.886,31

 
 
Segon.- Aprovar els estats de previsió d’ingressos i despeses de la Societat Móra d’Ebre Bus 
SLU, com a Junta General. 
 
Tercer.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera 
consolidada per import de 5.382.051,25€  d’acord amb el que es detalla a l’informe de la 
intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deutes públic i regla 
de la despesa.  
 
A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOT      
Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del nou pressupost         
                
                Despesa no financera
Capítol 1              2.604.776,01
Capítol 2              2.064.055,53
Capítol 3              78.713,00
Capítol 4              227.963,00
Capítol 5              29.054,81
Capítol 6              682.317,71
Capítol 7              1.500,00
Despesa no financera    5.688.380,06
                                
Regla despesa liquidació 2018    5.691.880,29
Regla despesa pressupost 2019 5.219.854,85
marge compliment regla de la despesa 472.025,44
marge compliment estabilitat    -306.328,81
                
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi 
finançament        -306.328,81
                
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST  5.382.051,25
Quart.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
 
Cinquè.- Aprovar la plantilla de personal de la corporació en el sentit que figuren a l’annex, 
amb efectes des de l’1 de gener de 2019, així com la relació de llocs de treball.
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Sisè.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la  
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant 
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
 
Setè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al  
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004,  
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes Locals.
 
Vuitè.-  Elaborar  un  pla  econòmic  financer  a  un  any  en  el  termini  d’un  mes  des  de 
l’incompliment, al Ple per la seva aprovació que es farà efectiva en el termini de dos mesos 
des de la seva presentació.
 
El Sr.  Melchor matisa les partides del  capítol  6 de despesa que estaven pendents 
d’executar al 2018, ja que algunes d’elles s’haurien de finançar amb recursos propis 
provinents  de  romanents  de  tresoreria.  L’alcalde  comenta  que  algunes  de  les 
inversions sofriran canvis en funció de com se tanqui l’exercici de 2018.

 

Expedient 1719/2018. Contractacions Patrimonials, Illa de Sauri parcel·la B

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

1. ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
 
1.1. Segons es va posar de manifest en la memòria d’alcaldia de data 9 de juny de 2014,  
l’Ajuntament de Móra d’Ebre té la voluntat i  el  compromís en ferm d’adquirir  de manera 
directa la finca ubicada al Camí de les Hortes s/n, coneguda popularment com “Illa de Saurí”,  
propietat del Sr. Joan Josep Solé Asens (nua propietat) i de la Sra. Francisca Asens Casanova 
(titular del dret real d’usdefruit sobre la citada finca), inscrita al Registre de la Propietat de 
Gandesa a la finca registral 596 del Tom 72, Llibre 6 i Foli 126.
 
1.2. Fruit d’aquest compromís, mitjançant acord del Plenari de la Corporació en sessió de 
data 28 de juliol de 2014 es va aprovar el següent: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que hauran de  
regir  l’adquisició  directa de la  parcel·la  A de  la  finca ubicada al  Camí de les  Hortes  s/n,  
coneguda  popularment  com “Illa  de  Saurí”,  propietat  del  sr.  Joan  Josep  Solé  Asens  (nua  
propietat)  i  de la sra. Francisca Asens Casanova (titular  del dret  real  d’usdefruit sobre la  
citada finca), que consta a l’expedient.
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Segon.- Sotmetre l’esmentat plec a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant  
la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC, exposar-lo al  
tauler  d’edictes  d’aquest  Ajuntament  i  publicar-lo  al  web  municipal,  a  l’efecte  de  la  
presentació  d’al·legacions.  L’esmentat  Plec  de  clàusules  administratives  s’entendrà  
definitivament aprovat, amb caràcter automàtic, en el cas que no es presenti cap al·legació ni  
reclamació durant el termini d’informació pública.
 
Tercer.- Aprovar la proposta de conveni/protocol de col·laboració per a l’adquisició directa de  
la finca coneguda com “Illa de Saurí”, entre l’Ajuntament, el propietari i el titular d’un dret  
real sobre la finca, en el qual es regulen els termes i condicions de la compravenda d’aquest  
bé immoble.
 
Quart.- Sol·licitar informe al Departament de Governació i Administracions Públiques de la  
Generalitat  de  Catalunya  quant  a  la  procedència  de  l’adquisició  directa  de  l’immoble  
esmentat, a l’empara de l’article 30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat  
pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
 
Cinquè.- Adquirir a títol de compravenda la parcel·la grafiada com a A en la documentació  
tècnica,  ubicada  al  Camí  de  les  Hortes  s/n,  coneguda  popularment  com  “Illa  de  Saurí”,  
propietat del sr. Joan Josep Solé Asens (nua propietat) i de la sra. Francisca Asens Casanova  
(titular del dret real d’usdefruit sobre la citada finca), inscrita al Registre de la Propietat de  
Gandesa a la finca registral 596 del Tom 72, Llibre 6 i Foli 126.
 
Sisè.- Aprovar la despesa de caràcter plurianual d’aquest expedient d’adquisició directa de la  
parcel·la A, d’acord amb la distribució següent:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setè.- Autoritzar  i  disposar  del  crèdit  necessari,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  
16-150-60000  del  pressupost  municipal  vigent  per  atendre  el  pagament  del  preu  de  la  
compravenda acordada, i també del crèdit necessari per atendre el pagament de les despeses  
d'escriptura i inscripció en el Registre de la Propietat. Així mateix, adquirir el compromís de  
consignar el crèdit suficient i adequat en els exercicis posteriors d’acord amb el que preveu  
l’article 174 del TRLRHL i l’art. 110 del TRLCAP. 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord al Senyor Joan Josep Solé Asens, com a venedor, i requerir-lo  
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alhora  perquè  comparegui  davant  del  notari  que  se  li  designi  per  a  l'atorgament  de  la  
corresponent escriptura de compravenda. 
 
Novè.- Facultar  l’alcalde perquè procedeixi  a  signar en nom d’aquest  Ajuntament tots  els  
documents públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords.
 
Desè.- Inscriure la parcel·la resultant A en el Registre de la Propietat i en l'Inventari Municipal  
de Béns, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública. 
 
Onzè.- L’eficàcia dels punts cinquè, sisè, setè, vuitè, novè i desè de la present part resolutiva  
resta condicionada a l’emissió de l’informe preceptiu previ del Departament de Governació i  
Relacions Institucionals.”
 
1.3. En data 4 de setembre de 2014 es va signar el protocol de col·laboració per a l’adquisició 
directa de la finca coneguda com “Illa de Saurí”, entre l’Ajuntament, el propietari i el titular 
d’un dret real sobre la finca, en el qual es regulen els termes i condicions de la compravenda  
d’aquest bé immoble. En l’esmentat protocol, en el pacte segon, lletra b), l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre es compromet a adquirir directament, previ l’expedient corresponent, la finca de 
l’ “Illa de Saurí” sota una sèrie de condicions, de manera que en primer lloc, es va adquirir la  
parcel·la resultant A, de 7.440,73 m2, amb un projecte de despesa plurianual per un període 
de  quatre  anys  (2014-2017).  En  l’apartat  c)  i  d)  del  pacte  segon  del  citat  protocol,  
l’Ajuntament manifesta la seva voluntat d’adquirir la resta de les parcel·les resultants de la 
finca matriu (B, C i D), segons el plànol adjunt, de manera que primer s’adquirirà la B, després  
la C i, finalment, la D, que és la situada més cap a l’extrem nord del municipi. 
 
1.4.  En  la  memòria  d’alcaldia  de data  9  de maig  de 2016,  l’Ajuntament  de Móra d’Ebre 
manifesta la voluntat i el  compromís en ferm d’adquirir de manera directa una part de la 
parcel·la D de la finca ubicada al Camí de les Hortes s/n, coneguda popularment com “Illa de 
Saurí”, propietat del Sr. Joan Josep Solé Asens, inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa 
a la finca registral 596 del Tom 873, Llibre 121 i Foli 124. Aquesta nova proposta d’adquisició 
directa  d’una part  de la  parcel·la  D va  comportar,  també,  la  modificació  del  protocol  de  
col·laboració signat al seu dia per tal d’ajustar l’ordre i  temporització de la compra de les 
diferents parcel·les resultants.
 
1.5 Mitjançant acord del Plenari de la Corporació en sessió de data 20 d’octubre de 2016 es  
va  aprovar  adquirir  a  títol  de  compravenda  la  parcel·la  grafiada  com  a  C  en  la  nova 
documentació tècnica (antigament part  de la parcel·la D, segons la documentació tècnica 
obrant a l’expedient d’adquisició directa de la parcel·la A), ubicada al Camí de les Hortes s/n,  
coneguda popularment com “Illa de Saurí”, amb una superfície de 3.718,31 m2 , propietat del 
Sr. Joan Josep Solé Asens, inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa a la finca registral  
596 del Tom 873, Llibre 121 i Foli 124.
 
1.6 . A dia d’avui, continuant amb el compliment del protocol d’actuació per la compra directa 
de la finca coneguda com “Illa de Saurí”, és intenció de l’Ajuntament procedir a l’adquisició de  
la Finca B a segregar, de 7.438,41m2, segons consta en l’annex 4 del Protocol de col·laboració 
signat en data 4 de setembre de 2014.
 
1.7.  La  finca  objecte  d’aquest  expedient,  segons  les  vigents  Normes  Subsidiàries  i  de 
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Planejament del municipi, es troba classificada com a sòl urbà, qualificada  de “Sistema de 
parcs i jardins urbans. Clau P” des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries l’any 1983, i no 
es troba inclosa en cap unitat d’actuació urbanística, per la qual cosa, no és objecte de cessió 
obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament. 
 
1.8. Atès l’interès de l'Ajuntament en adquirir la finca amunt indicada per destinar-la als usos  
i serveis descrits i justificats en els expedients d’adquisició directa de les parcel·les, procedeix 
instruir  l’oportú expedient de conformitat  amb allò establert en l’article 206.3 del  Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i l’article 30.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, de 17 d’octubre  
de 1988. Així doncs, la Junta de Govern Local en sessió de data 3 de desembre de 2018 va 
acordar  iniciar el corresponent expedient per a l’adquisició directa de la parcel·la B de la 
finca coneguda com a l’ “Illa de Saurí” situada al Camí de les Hortes s/n d’aquesta localitat.
 
1.9. Per tot això, s’ha presentat proposta d’ofici per part d’aquest Ajuntament de llicència de 
parcel·lació urbanística de la parcel·la B de la finca ubicada al Camí de les Sènies, s/n, 
coneguda com Illa de Saurí, inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa al Tom 873, Llibre 
121 i Foli 124, finca registral núm. 596.
 
1.10. A l’expedient hi figura la documentació tècnica necessària per a la parcel·lació de la 
finca B resultant de la finca coneguda com Illa de Saurí, elaborada per l’arquitecte Lluís 
Gironés Pedrol, en compliment del que disposa l’art. 28 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, per la qual cosa, 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2018 s’ha concedit 
la llicència municipal de parcel·lació urbanística de la finca propietat del sr. Joan Josep Solé 
Asens, situada al Camí de les Hortes, s/n, d’acord amb la documentació tècnica de 
parcel·lació redactada i amb la divisió material de la finca, resultant la parcel·la B amb una 
superfície de 7.438,41 m2.
 
1.11. En data 14 de desembre de 2018 el tècnic municipal ha emès informe favorable, en el 
qual realitza la preceptiva taxació pericial, exposant les causes justificatives i les peculiaritats 
del bé per a procedir a l’adquisició directa del bé.
 
1.12.  El  Sr.  Joan  Josep  Solé  Asens,  propietari  de  la  finca  objecte  d’aquest  expedient 
d’adquisició  directa,  mitjançant  escrit  de data  28  de  novembre  de  2018,  NRE  3170  de 
30/11/2018, ha manifestat estar interessat en què l’Ajuntament adquireixi la parcel·la B de la  
finca de la seva propietat.
 
1.13. Així mateix, en data 14 de desembre de 2018, el secretari interventor ha emès informe 
favorable en relació a l’adquisició directa de l’esmentat immoble; el plec de clàusules 
administratives particulars elaborat; i ha informat que existeix dotació pressupostària 
suficient per atendre el pagament del preu del contracte i de les despeses previstes 
d’escriptura i inscripció al Registre de la Propietat.
 
Aquests fets fan possible adquirir la propietat de l’immoble i justifiquen l’aplicació del 
procediment d’adquisició directa, si bé el compliment de la normativa vigent exigeix que 
prèviament l’òrgan de contractació aprovi el plec de clàusules administratives particulars 
corresponent.
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1.14. Pel que respecta a la consideració d’aquesta adquisició com una despesa de caràcter 
plurianual cal dir que l’òrgan competent per a la seva aprovació serà el Ple, d’acord amb el 
que determina l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals,  i  d’acord amb els articles 79 a 88 del  Reial Decret  
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei  
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
 
Com sigui que per fer front a aquesta despesa de caràcter plurianual s’haurà d’habilitar el 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals que comprenguin la durada del 
present contracte de compravenda.
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 19 de desembre de 
2018,
 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent, 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que hauran de 
regir  l’adquisició  directa  de la  parcel·la  B  de la  finca  ubicada al  Camí  de les  Hortes  s/n,  
coneguda popularment com “Illa de Saurí”, propietat del sr. Joan Josep Solé Asens, segons la 
documentació tècnica que consta a l’expedient.
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat plec a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant 
la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC, exposar-lo al  
tauler  d’edictes  d’aquest  Ajuntament  i  publicar-lo  al  web  municipal,  a  l’efecte  de  la 
presentació  d’al·legacions.  L’esmentat  Plec  de  clàusules  administratives  s’entendrà 
definitivament aprovat, amb caràcter automàtic, en el cas que no es presenti cap al·legació ni  
reclamació durant el termini d’informació pública.
 
Tercer.-  Adquirir  a  títol  de  compravenda  la  parcel·la  grafiada  com  a  B  en  la  nova 
documentació tècnica, ubicada al Camí de les Hortes s/n, coneguda popularment com “Illa de 
Saurí”, amb una superfície de 7.438,41 m2 , propietat del Sr. Joan Josep Solé Asens, inscrita al 
Registre de la Propietat de Gandesa a la finca registral 596 del Tom 873, Llibre 121 i Foli 124.
 
Quart.- Aprovar la despesa de caràcter plurianual d’aquest expedient d’adquisició directa de 
la parcel·la B, d’acord amb la distribució següent:
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Cinquè.- Autoritzar  i  disposar  del  crèdit  necessari  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
16-150-60000  del  pressupost  municipal  vigent  per  atendre  el  pagament  del  preu  de  la 
compravenda  acordada,  i  també  del  crèdit  necessari  per  atendre  el  pagament  de  les 
despeses  d'escriptura  i  inscripció  en  el  Registre  de  la  Propietat.  Així  mateix,  adquirir  el 
compromís de consignar el crèdit suficient i adequat en els exercicis posteriors d’acord amb el 
que preveu l’article 174 del TRLRHL i l’art. 110 del TRLCAP. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord al Senyor Joan Josep Solé Asens, com a venedor, i requerir-lo 
alhora  perquè  comparegui  davant  del  notari  que  se  li  designi  per  a  l'atorgament  de  la 
corresponent escriptura de compravenda. 
 
Setè.- Facultar  l’alcalde perquè procedeixi  a  signar  en  nom d’aquest  Ajuntament  tots  els 
documents públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords.
 
Vuitè.- Inscriure la parcel·la resultant B en el Registre de la Propietat i en l'Inventari Municipal  
de Béns, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.

 

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

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

Visto lo que dispone la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan 
las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con 
cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos 
Radiactivos.
 
Dado que Móra d’Ebre tiene la consideración de municipio incluido en la Zona I.
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 
11 de marzo y atendiendo a lo que dispone la Resolución de la dirección General de 
Política Energética y Minas.
 
Considerando que se establece la posibilidad de cofinanciar actividades consistentes 
en la ejecución de proyectos de inversión de iniciativa municipal que contribuyan al 
desarrollo económico de los municipios, la conservación y mejora del medio 
ambiente. 
 
Como sea que la Orden establece en su artículo 9) que “la cuantía máxima será el 
25 por ciento de la asignación anual recibida por el municipio en concepto de término 
fijo para las instalaciones de 1 y 3,….”
 
Que de entre la documentación exigida en el artículo 10 de la orden IET/458/2015, 
de 11 de marzo, se exige la certificación del Acuerdo del Pleno de la Corporación en 
el que se dé conformidad a la contratación de las actuaciones que se acometerán en 
caso de obtener la cofinanciación solicitada.
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Con fecha 28 de junio de 2018 el Pleno de la Corporación acordó la aprobación para 
el año 2019 de la propuesta de la actividad “Proyecto para la construcción de un 
Puerto Deportivo en el tramo final del Passeig de l’Ebre”, actividad que se halla 
incluida en el Proyecto de dinamización turística de recursos naturales y del sector 
servicios de Móra d’Ebre, dentro del Plan de incentivación económica-turística del 
municipio, aprobado el mencionado proyecto por el Pleno el 9 de junio de 2016.
 
Con fecha 4 de diciembre de 2018, 2018-E-RC-3202, se registra Resolución por la 
que se determina los proyectos de desarrollo local a acometer en el año 2019, así 
como el importe a cofinanciar, notificando que el proyecto presentado por el 
ayuntamiento de Móra d’Ebre es uno de los determinados como proyectos 
cofianciables.
 
Estas propuestas de actividades solicitadas para su cofinanciación a ENRESA se 
acometerán al año siguiente de la solicitud y pueden ser anuales o plurianuales. 
 
De acuerdo con las facultades que me confieren los artículos 21.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y el 53.1. del DLeg 2/2003, 
de 28 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de 
régimen local de Catalunya, y el RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se 
aprueba el reglamento de organización y el funcionamiento de los entes locales.
 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissión Informativa General de fecha 19 de diciembre de 
2018,
 
Se propone al pleno de la Corporación, la adopción de lo siguiente, 
 
PRIMERO: Dar la conformidad y aceptar para el año 2019 a la realización de la 
actividad “Construcción de un puerto fluvial, zona de recreo y acceso peatonal a la 
zona en el tramo final del Passeig de l’Ebre , actividad que se haya incluida en el 
Proyecto de dinamización turística de recursos naturales y del sector servicios de 
Móra d’Ebre, dentro del Plan de incentivación económica-turística del municipio.
 
SEGUNDO: Comprometerse, en caso de que sea otorgada la ayuda solicitada por el 
Ministerio del Interior, de contratar y ejecutar las actuaciones que correspondan para 
la ejecución de esta. 
 
TERCERO: Habilitar al Sr. Alcalde para la firma de toda la documentación que sea 
necesaria para llevar a cabo este acuerdo.
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y 
Minas mediante la plataforma AENEAS.

 

Expedient 962/2017. Seguiment de l'Execució del Contracte, UTE

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7 GGMM de CIU i PP, En contra: 
0, Abstencions: 5 GGMM d’ERC i PSC, 
Absents: 0
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ANTECEDENTS
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2013, com a òrgan 
de contractació per delegació de competències per acord plenari de data 5 de juliol 
de 2011, es va adjudicar el contracte, per concessió, de la gestió del servei públic de 
l'enllumenat exterior del municipi de Móra d'Ebre, a ENDESA INGENIERIA, SLU i 
ENEL SOLE, SRL “UNIÓ TEMPORAL D'empreses LLEI 18/82 DE 26 DE MAIG” 
HABITA D'EBRE (d'ara endavant UTE) i amb domicili social en Avda Montes Sierra, 
núm. 36, Edifici Montes Sierra 1ª Planta, 41007 Sevilla.
 
En data 3 de desembre de 2013 es va subscriure el corresponent contracte on 
l'adjudicatari es comprometia a executar aquest servei amb estricta subjecció als 
preus presentats, Plecs de condicions administratius i tècnics i la resta dels 
documents contractuals.
 
D’acord amb el mencionat contracte, el preu de concessió es va fixar en 116.500€ 
anuals (període d’11 anys) €, i 24.465,00 € d’IVA. El termini d’execució es va fixar en 
12 anys.
 
Que d’acord amb l’establert als Plecs de condicions administratives que regeixen el 
contracte les prestacions s’havien de portar a terme en el temps establert als 
mateixos així com a l’oferta presentada en la licitació.
 
Que durant l’execució del contracte s’han produït retards i possibles incompliments 
per part de l’empresa concessionària, el que ha comportat que la Junta de Govern 
Local, com òrgan de contractació per delegació, hagi pres diferents acords al 
respecte, com, el retorn de les factures emeses, factures que han de fer constar les 
diferents prestacions que s’executen pel degut compliment de l’objecte contractual 
desglossant els imports que es  facturen, i per tant, han estat emeses anòmalament 
degut a que no es pot verificar l’execució correcta del contracte.
 
Per acord de Plenari de data 14 de juliol de 2015, s’efectuà una delegació genèrica 
de competències del Ple a la Junta de Govern Local, d’entre d’altres, la competència 
en matèria de contractació.
 
Atès que és d’interès de la corporació, efectuar una delegació expressa d’aquest 
expedient, per tal de fer més àgil l’execució del contracte.
 
FONAMENTS JURÍDICS
 
• Plec de clàusules economicoadministratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques  que van regir l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de 
l’enllumenat exterior, mitjançant concessió, del municipi de Móra d'Ebre, aprovats en 
data 10 de setembre de 2013.
• Real decreto legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei 
de contractes del sector públic (*TRLCSP).
• Llei 7/1985, de 2 d'abril de reguladora de les bases del règim local (*LRBRL).
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya (*TRLMRLC).
• Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (*RGLCAP), 
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• Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques (*RGLCAP), en tot allò que no 
estigui derogat per la LCSP.
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.
• Acord de Plenari de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local, 
de data 14 de juliol de 2015. 
 
Examinada la documentació que consta a l’expedient contractual, i de conformitat 
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei Real decreto legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP), així com la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.
 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 19 de desembre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent, 
 
PRIMER:  Efectuar , en favor de la junta de Govern Local, una delegació específica 
d’atribucions referent a la resolució sobre incidències, modificacions, revisions de 
preu, penalitzacions, incompliments, extinció, liquidacions, ... i en general qualsevol 
controvèrsia de qualsevol ordre que sorgeixi durant la resta de la vigència d’aquest 
contractes. Es reserva a favor del ple de la Corporació les competències sobre els 
efectes i extinció del contracte en aquells supòsits que sobrepassin els límits 
anteriorment enumerats.
 
SEGON: Donar compte a la Comissió Informativa dels acords emesos per la Junta 
de Govern Local al respecte. 
 
L’alcalde explica que pels incompliments amb  el contracte amb la UTE de 
l’enllumenat, es contempla recorre a accions jurídiques per salvaguardar els 
interessos de l’ajuntament, per a poder prendre decisions amb urgència i sense 
dilacions es proposa delegar les competències en la JGL pel que fa al seguiment i 
gestió d’aquest contracte, per tal de no haver de convocar un ple cada vegada que 
s’hagi de prendre un acord. Igualment se deixa en poder del ple la extinció del 
contracte.

 

Expedient 1761/2018. Plans de Qualitat Ambiental, Mapa acústic

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja 
que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes 
nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials.
 
La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula 
les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels 
sorolls i les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius 
de qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per 
aquest tipus de contaminació.
 
L’article 9.1 de la Llei esmentada determina que els ajuntaments han d’elaborar un 
mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què 
és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de 
població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat 
acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en 
l’àmbit del municipi.
 
El Decret 245/2005 de 8 de novembre fixa els criteris per a l’elaboració del Mapa de 
capacitat acústica i finalment el Decret 176/2009 de 10 de novembre reglamenta la 
Llei 16/2002 de 28 de juny hi adapta els annexes,  no obstant, aquests Decrets 
actualment es troben en fase de  consulta pública per a la seva modificació.
 
La Junta de Govern Local, mitjançant acord de 4 de novembre de 2010 va sol·licitar 
l’assistència tècnica a l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la confecció del mapa de capacitat 
acústica de Móra d’Ebre en compliment de les obligacions derivades de la normativa 
esmentada, per a la gestió ambiental del soroll i en especial la gestió dels expedients 
de llicència d’activitats. 
 
L’empresa consultora Grosche Associats SL, contractada per acord de la Junta de 
Govern Local  de 8 de maig de 2017, en data 05/12/2018 presenta el “Mapa de 
capacitat acústica del municipi de Móra d’Ebre”  realitzat amb l’assistència tècnica 
del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del 
Departament de Territori i Sostenibilitat;  s’ha utilitzat com a punt de partida la 
proposta que es va rebre de l’esmentat  Servei per a la Prevenció de la 
Contaminació Acústica i Lluminosa,  també ha estat com a fons d’informació la 
documentació del POUM, plans de mobilitat, vials comercials, zones d’oci, 
equipaments i queixes per sorolls.  
 
Aquest document ha de ser l’instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té 
com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està 
exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.  El 
mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de 
qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que 
agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes 
temporals diferenciats, dia, vespre i nit, i en què també s’hi incorporen els usos del 
sol. 
 
En el Mapa consten 6 zones de sensibilitat acústica i usos del sòl, des de la zona A2 
fins a la C2 de més alta sensibilitat a més baixa,  i zona de soroll que compren les 
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àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport i 
altres equipaments públics.   En l’expedient  consta  completament  informat i 
justificat  el mapa de capacitat acústica i memòria explicativa que l’acompanya per a 
la seva plena comprensió. 
 
El Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’expedient en data 13 de 
desembre de 2018. Hi consta que la distribució que es proposa en el mapa actual es 
considera acurada i respon als diferents usos vigents per a cada zona.    Així mateix 
l’aprovació del mapa acústic suposarà que a partir de la seva aprovació les noves 
activitats que es presentin hagin de complir amb els valors d’immissió màxims 
previstos per a cada zona.
 
El mapa s’ha de revisar quan es produeixin canvis en el planejament territorial i 
urbanístic que afectin els usos del sòl, i quan es tramitin plans urbanístics de 
desenvolupament que estableixin usos detallats del sòl, i com a mínim cada deu 
anys. 
 
Vist l’informe de Secretaria, atès que és competència del ple de l’Ajuntament 
l’aprovació del mapa de capacitat acústica d’acord amb el que estableix l’art. 52 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local aprovat pel decret legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril i concordants, 
 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 19 de desembre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent, 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica del municipi de Móra 
d’Ebre, en compliment del que preveuen les disposicions contingudes en la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient  a exposició pública durant el termini de trenta dies 
hàbils mitjançant  la publicació de l’edicte  en el BOPT, en un mitjà de comunicació 
escrita diari,  a la seu electrònica i a la web municipal per tal de que els interessats 
pugui formular les reclamacions i al·legacions que estimin oportunes.  
 
TERCER.- Concedir audiència pel termini d’un mes als municipis limítrofs als efectes 
de compatibilitzar les zones acústiques i els objectius de qualitat acústica, d’acord 
amb el que determina l’art. 10.6 el Decret 176/2009, de 10 de novembre.
 
QUART: Fer constar que transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat 
reclamacions, suggeriments ni al·legacions,  el mapa de capacitat acústica de Móra 
d’Ebre s’entendrà definitivament aprovat.
 
CINQUÈ.- Un cop aprovat definitivament el mapa de capacitat acústica del municipi 
de Móra d’Ebre s’haurà de donar trasllat de l’expedient a la Direcció General de 
Qualitat Ambiental.
 
SISÈ.- Facultar l’Alcalde-president de la corporació tan àmpliament com en dret sigui 
possible per tal de garantir l’efectivitat d’aquest acord.
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Expedient 2/2019. Procediment Genèric, Cooperacions municipi BONSON

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

L’Alcalde President exposa que en el marc cooperacional efectuat amb el municipi de 
Bonson, municipi francès, i el de Móra d’Ebre per a efectuar-ne intercanvis culturals  i 
estrènyer llaços d’amistat, de promoure el mutu coneixement, d’establir relacions 
culturals i artístiques, amb l’objectiu d’augmentar les relacions i intercanvis entre les 
dues poblacions per tal créixer conjuntament dins de les nostres diferències.
 
Durant aquest període s’han portat a terme diferents intercanvis culturals, socials, de  
joventut, ... sent necessària estendre aquesta cooperació a la resta d’institucions i 
associacions municipals.
 
Tanmateix es fonamental que cadascun dels ajuntaments agermanats comparteixin i 
fomentin projectes propis que puguin ser executats a curt i mig termini.
 
D’aquesta forma, els regidors de Bonson van poder descobrir els mètodes de 
valorització dels espais urbans i els espais naturals de Móra d’Ebre, que els va 
permetre identificar de forma molt clara la potencialitat dels seus recursos propis.
 
De forma similar, els electes de Móra d’Ebre, per a qui els problemes d’assistència 
domiciliària i el recolzament als avis i les àvies és una preocupació real,  han seguit 
amb molt d’interès la implementació i posada en funcionament del projecte Village 
Senior a Bonson.
 
Per aquest equip de govern és molt important el desenvolupament, entre d’altres, de 
dos  projectes que impliquen a dos col·lectius importants de la nostra població, la 
gent gran i el jovent.
 
La primera és la creació d’una Residència horitzontal per persones grans i el seu 
centre   de serveis associats, (Tipus Green House).
• La segona és la realització d’un espai i/o equipament vacacional dedicat al jovent i 
les famílies.
 
En aquesta etapa, la feina realitzada conjuntament pels dos municipis permet 
presentar els fonaments d’aquests projectes de col·laboració.
 
Els dos municipis, per formalitzar aquest projecte de col·laboració, es plantegen la 
creació d’una empresa de gestió pública, que seria la que tiraria endavant els 
projectes i a la que el municipi de Móra d’Ebre aportaria els terrenys. De fet, els 
espais que poden acollir aquests projectes ja estan identificats. Per la seva part, 
l’Ajuntament de Bonson, aportaria la seva experiència per la realització de les 
inversions necessàries.
 
Junts, aquests dos municipis promouran aquest projecte compartit amb les autoritats 
europees per a la cooperació transfronterera.
 
Per tant, es proposa als dos plenaris municipals autoritzar i delegar a cadascun dels 
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alcaldes el següent:
• Analitzar les possibilitats administratives, financeres i legals per a la creació d’una 
empresa de desenvolupament públic en la que els municipis participarien fins un 
50% cadascú.
• Comissionar conjuntament un arquitecte per treballar en els primers esbossos de la 
residència horitzontal per persones grans, així com l’edifici de serveis associat.
• Sol·licitar l’assessorament per part de persones doctes en la matèria professionals 
en la recerca de fons públics europeus i/o nacionals.
• Cercar inversors privats francesos i espanyols que puguin participar en el 
finançament de la totalitat o part dels projectes. 
• Cercar finançament bancari, en particular de la Caisse des Dépôts i de la Banca 
pública d’inversió pública, com part de la cooperació internacional prevista.
 
Donada la especificitat d’aquest projecte, és voluntat dels òrgans competents l’inici 
un període formal de treball abans de qualsevol decisió final d’implementació. 
 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 19 de desembre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent, 
 
PRIMER: Facultar a l’Alcalde President de la Corporació a realitzar tots els estudis 
de factibilitat del projecte descrit anteriorment. L’alcalde, igual que el seu homònim,  
informaran a cadascun dels plenaris municipals abans de la finalització del primer 
trimestre de 2019.
 
SEGON: Mostrar aquests retorns amb  possibles elements visuals dels projectes, així 
com totes les garanties des d’un punt de vista administratiu, financer i legal abans de 
prendre cap compromís en ferm per la seva implementació.
 
TERCER: Els objectius que persegueixen els municipis són els següents :
 
Mora d'Ebre:
• Equipament vacacional:
o Potenciació del patrimoni rural
o Potenciació de la imatge com destí turístic i augmentar l’oferta d’acollida.
• Residència horitzontal per persones grans:
o Serveis per persones grans del municipi.
o Facilitació d’inversions públiques i privades.
o Finançament
 
Bonson:
• Equipament vacacional:
o Destinació afavorida per tota mena d’intercanvi escolar i recepció pel jovent i 
estades familiars.
• Residència horitzontal per persones grans:
o Possibilitat d’estades definitives o intercanvis temporals d’habitants de Bonson.
 
L’Alcalde explica l’interès dels dos municipis per fer projectes en comú. En concret es 
vol iniciar amb l’estudi per la construcció d’una residencia per a gent gran amb un 
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model horitzontal i un alberg / espai juvenil 
Per aquets objectius es va arribar a la conclusió de possibilitar la creació d’una 
empresa publica entre els dos ajuntaments. 
Dona la paraula al Sr. Joseph Deville Alcalde de Bonson qui realitza un petit 
parlament, agraint les atencions rebudes, que és un dia molt important pel poble de 
Bonson, i de l’interès i de la voluntat de poder executar aquests projectes.
La Sra. Agne pregunta si  tenen algun projecte d’aquests a Bonson?  El Sr. Deville 
respon que si, de 36 cases de 65m2 per un lloguer de 500-600€ amb un edifici central 
amb tots els serveis necessaris d’una residencia. La Sra. Agne pregunta si son per a 2, 
o una sola persona també els pot llogar? El Sr. Deville respon que son per a dos 
persones cada casa, però una sola també ho pot llogar.
L’alcalde comenta que va parlar amb el consorci hospitalari de Catalunya, i estan 
encantats amb formar part dels serveis mèdics de la residencia
Sra. Gurrera: Nomes s’informarà de les accions a fer o se podrà votar en els plens de 
com s’avança? Alcalde: serà necessari el acord de la junta tant de Mora d’Ebre com de 
Bonson.
La Sra. Gurrera pregunta com funcionarà la contractació? L’alcalde respon que de 
moment estem aprovant l’estudi del pla, els por menors es decidiran y es debatran 
quan s’arribi a la fase corresponent.
La Sra. Gurrera manifesta que lamenten que hagin tingut que assabentar-se del 
projecte a l’últim moment. El Sr. Alcalde respon que no s’ha dit abans per que no es 
tenia la certesa de que es pugues portar endavant, ara que s’ha parlat amb el 
consistori de Bonson i es veu possible, es quan es porta.
La Sra. Gurrera pregunta si  van veure els terrenys i els hi sembla be? L’alcalde respon 
que si, van anar a veure-ho i els hi va agradar, valoren la proximitat de l’hospital al 
terreny de la residencia, i que la zona de l’alberg estigui en una zona rural.
La Sra. Latorre pregunta si aquesta empresa publica estarà formada nomes pels 
equips de govern o també entrarà l’oposició? L’Alcalde respon que de moment  no 
està clar, dependrà de com surtin les coses 
El Sr. Melchor manifesta que en alguns organismes municipals hi participa l’oposició 
en els seus òrgans de governs. Inclús hi ha un gerent en una empresa municipal, que 
es de un altre partit.
L’Alcalde remarca que aquest projecte no es del seu partit si no del Municipi.

 

Expedient 12/2019. Procediment Genèric, Moció GGMM de CIU, PP i PSC en 
defensa del futur de las gestió Hospital Comarcal Móra d'Ebre

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 GGMM de CIU, PP i 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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

, 07/01/19
<!--[endif]-->

, 07/01/19
<!-- [if !supportLineBreakNewLine]-->



 

PSC, En contra: 0, 
Abstencions: 2 GM d’ERC, 
Absents: 0

Moció que presenten conjuntament els grups municipals de CIU, PP i PSC, en 
defensa del futur de las gestió Hospital Comarcal Móra d'Ebre:
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
L’Hospital Comarcal Móra d’Ebre (HCME) està passant un dels pitjors moments de la 
seva història per culpa de la greu manca d’inversió crònica, ja que l’actual gestor dels 
serveis i la propietat respectivament Gecohsa i CatSalut els darrers anys no ha 
destinat els diners necessaris per tenir un equipament que garanteixi uns serveis 
adequats i de qualitat que la ciutadania de la zona mereix i que a més no té cap altre 
alternativa sanitària.
 
Les seves instal·lacions i el seu personal pateixen ja greus mancances, que 
certament encara no estan afectant en excés la qualitat del servei motivat a la 
especial dedicació i esforç personal dels seus treballadors i treballadores. 
 
En reiterades ocasions, els treballadors i els ens locals hem manifestat que l’hospital 
requereix urgentment manteniments i inversions a l’equipament amb la finalitat que 
els usuaris puguin continuar rebent una atenció sanitària de qualitat. Una situació 
que si continua, pot afectar la qualitat dels serveis i per tant als mateixos usuaris. 
 
Els actuals gestors, Gecohsa així com les empreses dependents de l’Ajuntament de 
Reus, han capitalitzat fins a 8 milions d’euros. Aquesta capitalització han estat fruit 
dels beneficis obtinguts pel finançament dels serveis i de l’Hospital que es feien des 
del CatSalut. Una bossa de 8 milions d’euros, que s’han acumulat reduint personal, 
inversions, manteniment i salaris dels mateixos professionals de l’HCME i obtenint 
beneficis fiscals de l'Ajuntament de Móra d'Ebre i dels que l’Ajuntament de Reus en 
va sostreure ja 4 milions d’euros al 2016 per tapar el dèficit de l'Hospital Sant Joan 
de Reus.
 
En els últims temps, els diversos governs de la Generalitat de Catalunya s’han 
compromès a posar solució a la situació, amb la creació de l’empresa pública pròpia 
per al territori i de propietat 100% del Serveis Català de la Salut (CatSalut). Una nova 
entitat que podria denominar-se “Salut Terres de l’Ebre”, des de la que es 
gestionarien les infraestructures i els serveis sanitaris. 
 
Amb tot això, cap la possibilitat que el CatSalut adquireixi l’empresa Gecohsa, 
empresa de l’Ajuntament de Reus, que gestiona l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, 
com a estratègia més senzilla i ràpida, per poder mantenir i garantir la gestió pública 
amb criteris de servei públic per a l’Hospital Comarcal.
 
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS:
 
1. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que garanteixi que 
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l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre passarà a ser gestionat durant el primer 
semestre del 2019 per una empresa pública 100% propietat del Servei Català de la 
Salut, amb òrgans de direcció i administració ubicats a l’Hospital Comarcal i 
participats inequívocament amb la proporció que s'escaigui per l'Ajuntament de Móra 
d'Ebre i els Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat 
contemplant també òrgans de participació amb les persones treballadores i amb les 
entitats cíviques i socials de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat.
 
2. Exigim a Gecohsa i a l’Ajuntament de Reus, que tinguin en compte els 8 milions 
d’euros capitalitzats els darrers anys, a l’hora de negociar la liquidació de Gecohsa i 
dels contractes de gestió de serveis que vinculin l’Hospital Comarcal, per tal que 
reverteixin favorablement a l’HCME.
 
3. Exigir a CatSalut i Gecohsa, per a que realitzin les inversions i el manteniments 
pertinents i necessaris a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, prioritzant aquelles 
actuacions ja recollides al document d’inversions i manteniments elaborat per les 
persones treballadores del HCME. 
 
4.Instar a que si és necessari sigui el CatSalut qui realitzi les inversions i 
manteniments pertinents i necessaris a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, 
prioritzant aquelles actuacions ja recollides al document d’inversions i manteniments 
elaborat per les persones treballadores del HCME.
 
5. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a Sagessa, 
Gecohsa, a la Direcció Territorial de salut de les Terres de l'Ebre, al Director del 
CatSalut, a l’Ajuntament de Reus, als diferents grups polítics del Parlament de 
Catalunya i a l’Equip Directiu i al Comitè dels treballadors de l’Hospital Comarcal de 
Mora d’Ebre i a tots els ajuntaments i emd de la Ribera d’Ebre, i als Consells 
Comarcals de la Terra Alta i el Priorat.

 

Expedient 13/2019. Procediment Genèric, Moció GM d'ERC sobre el futur de la 
gestió Hospital Comarcal Móra d'Ebre

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3 GM d’ERC, En contra: 7 
GGMM de CIU i PP, Abstencions: 2 
GM del PSC, Absents: 0

Moció que presenta el grup municipal d'ERC sobre el futur de la gestió Hospital 
Comarcal Móra d'Ebre:
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
L’Hospital Comarcal Móra d’Ebre (HCME) està passant un dels pitjors moments de la 
seva història per culpa de la greu manca d’inversió crònica, ja que l’actual gestor dels 
serveis SAGESSA els darrers anys no ha destinat els diners necessaris per tenir un 
equipament que garanteixi uns serveis adequats i de qualitat que la ciutadania de la 
zona mereix i que a més no té cap altre alternativa sanitària.
 
Les seves instal·lacions i el seu personal pateixen ja greus mancances, que 
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certament encara no estan afectant en excés la qualitat del servei motivat a la 
especial dedicació i esforç personal dels seus treballadors i treballadores.
 
En reiterades vegades, els treballadors i els ens locals hem manifestat que l’hospital 
requereix urgentment manteniments i inversions a l’equipament amb la finalitat que 
els usuaris puguin continuar rebent una atenció sanitària de qualitat. Una situació 
que si continua, pot afectar la qualitat dels serveis i per tant als mateixos usuaris.
 
Els actuals gestors, SAGESSA així com les entitats dependents de l’Ajuntament de 
Reus, han capitalitzat fins a 8 milions d’euros. Aquesta capitalització han estat els 
beneficis obtinguts pel finançament dels serveis i de l’Hospital que es feien des del 
CatSalut. Una bossa de 8 milions d’euros, dels que l’Ajuntament de Reus en va 
sostreure ja 4 milions d’euros, que s’han acumulat reduint personal, inversions, 
manteniment i salaris dels mateixos professionals de l’HCME. 
 
En els últims temps, els diversos governs de la Generalitat de Catalunya s’han 
compromès a posar solució a la situació, amb la creació de l’empresa pública pròpia 
per al territori i de propietat 100% del Serveis Català de la Salut (CatSalut). Una nova 
entitat que podria denominar-se “Salut Terres de l’Ebre”, des de la que es 
gestionarien les infraestructures i els serveis sanitaris.
 
Amb tot això, cap la possibilitat que el CatSalut adquireixi l’empresa GECOHSA, 
empresa de l’Ajuntament de Reus, que gestiona l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, 
com a estratègia més senzilla i ràpida, per poder mantenir i garantir la gestió pública 
amb criteris de servei públic per a l’Hospital Comarcal.
 
Per tot això, es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, l’adopció 
dels següents
 
ACORDS:
 
1. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que garanteixi que 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre passarà a ser gestionat durant el 2019 per una 
empresa pública 100% propietat del Servei Català de la Salut, amb òrgans de 
direcció i administració ubicats a l’Hospital Comarcal i amb òrgans de participació 
amb les persones treballadores i amb les entitats cíviques i socials així com els ens 
locals de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat.
 
2. Exigim a SAGESSA i a l’Ajuntament de Reus, que tinguin en compte els 8 milions 
d’euros capitalitzats els darrers anys, a l’hora de negociar la liquidació de GECOHSA 
i dels contractes de gestió de serveis que vinculin l’Hospital Comarcal, per tal que 
reverteixin favorablement a l’HCME.
 
3. Exigir a GECOHSA, per a que realitzin les inversions i el manteniments pertinents 
i necessaris a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, prioritzant aquelles actuacions ja 
recollides al document d’inversions i manteniments elaborat per les persones 
treballadores del HCME.
 
4. Instar a que si és necessari sigui el CatSalut qui realitzi les inversions i 
manteniments pertinents i necessaris a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, 
prioritzant aquelles actuacions ja recollides al document d’inversions i manteniments 
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elaborat per les persones treballadores del HCME.
 
5. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a SAGESSA, 
GECOHSA, a l’Ajuntament de Reus, als diferents grups polítics del Parlament de 
Catalunya i a l’Equip Directiu i al Comitè dels treballadors de l’Hospital Comarcal de 
Mora d’Ebre i a tots els ajuntaments i emd de la Ribera d’Ebre, i als Consells 
Comarcals de la Terra Alta i el Priorat.

 

Expedient 14/2019. Procediment Genèric, Moció GGMM de CIU, ERC, PP i PSC, 
de retirada del recurs d'incostitucionalitat impost CCNN

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Moció que presenten conjuntament els grups municipals de CIU, ERC, PP i PSC, de 
retirada del recurs d'incostitucionalitat impost de lesa Centrals Nuclears:
 
El mes de gener de 2015 s’impulsava la creació de dos nous impostos de caràcter 
ambiental, concretats en la Llei 12/2014, del 10 d’octubre. Aquesta Llei regulava 
l’impost sobre tres efectes contaminants: l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
produïda per l’aviació comercial, l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
produïda per la indústria i el de la producció d’energia elèctrica nuclear.
 
A més es determinà que el 10% del que es recaptaria de l’impost sobre la producció 
de l’energia elèctrica d’origen nuclear de les centrals catalanes revertiria en els 
municipis i comarques situats en les àrees nuclears, amb l’objectiu de diversificar i 
reactivar l’economia d’aquestes zones abans que s’esgoti la vida útil de les centrals i 
calgui tancar-les.
 
La recaptació d’aquesta part de l’impost permetria crear un Fons econòmic destinat a 
la creació d’un teixit econòmic alternatiu i competitiu al monocultiu econòmic nuclear, 
facilitant l’aparició i impuls de nous sectors productius i ajudant a la instal·lació de 
noves empreses.
 
Des de la Vicepresidència del Govern de la Generalitat i la Conselleria d’Economia i 
Hisenda, es va començar a redactar el Reglament de com s’hauria d’organitzar la 
inversió d’aquest fons econòmic, qui i com es faria el repartiment dels recursos 
derivats de l’impost, i sota quins criteris. A més s’establia que la primera fase 
d’implementació es fonamentaria en un Pla d’acció sobre els projectes que poden 
suplir les mancances i millorar la competitivitat del territori.
 
La Conselleria va mantenir diverses reunions amb els alcaldes dels 18 municipis de 
la zona 1 de les àrees nuclears d’Ascó i Vandellós II amb l’objectiu de consensuar la 
creació i dotació del fons econòmic territorial. Fons que es podrà fer efectiu una 
vegada aprovat el Reglament i feta la incorporació als Pressupostos de la 
Generalitat.
 
 
Malauradament, el mes de juliol de 2015, el Tribunal Constitucional admetia a tràmit 
el recurs d’inconstitucionalitat del Govern del PP, i suspenia l’impost català sobre la 
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producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, i l’abril de 2016 el declarava 
inconstitucional anul·lant la Llei catalana, impugnada pel govern del PP.
 
Davant d’aquest fet la Generalitat va replantejar l’impost nuclear i el mes d’octubre 
de 2016 feia saber que crearia un nou impost per gravar el risc mediambiental de la 
producció, manipulació, i transport, custòdia i emissions d’elements tòxics a les 
centrals nuclears. A la vegada el Govern català anunciava que la part de l’impost que 
es destinaria a les zones nuclears seria el 20% del recaptat; fet que podria 
representar una aportació al Fons per a les àrees d’Ascó i Vandellòs de 12 milions 
anuals.
 
Una vegada més però, l’entrada en vigència de l’impost va quedar en suspens 
perquè al mes de febrer d’aquest any 2018 el Tribunal Constitucional admetia a 
tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern del PP:
 
Cal tenir present que ni el govern del PP ni el del PSOE, mai han repercutit cap a les 
Terres de l’Ebre ni un euro de l’impost estatal que grava la producció de combustible 
nuclear i residus radioactius d’energia nucleoelèctrica. Ni tampoc mai han volgut 
impulsar cap acció o iniciativa per implementar una diversificació econòmica o 
industrial de les zones nuclears abans que es produeixi el tancament de les centrals i 
poder  revertir així l’impacte laboral i econòmic que això suposarà per als municipis 
afectats.
 
Davant la importància i necessitat que representa pels pobles de les zones nuclears 
d’Ascó i Vandellòs la creació del Fons econòmic destinat a la creació d’un teixit 
econòmic i laboral alternatiu al monocultiu nuclear abans que es tanquin les centrals.
 
El Ple, debatut l'assumpte, acorda per UNANIMITAT:
 
PRIMER. Instar al Govern espanyol a retirar de manera immediata el recurs 
d’insconstitucionalitat sobre l’impost català que grava el risc mediambiental de la 
producció, manipulació i transport, custòdia i emissions d’elements tòxics a les 
centrals nuclears.
 
SEGON. Instar al Govern espanyol a destinar recursos i mitjans per afavorir la 
diversificació econòmica dels municipis de les àrees nuclears d’Ascó i Vandellòs 
abans de l’acabament de la vida útil de les centrals nuclears amb l’objectiu que en 
produir-se el tancament de les centrals hi hagi una alternativa laboral de futur en 
aquestes zones.
 
TERCER. Comunicar aquest acord per via electrònica a la Presidència del Govern 
espanyol, al Ministeri per a la Transició Ecològica, al Subdelegat del Govern 
espanyol a Tarragona i tots els grups polítics amb representació a les Corts 
Espanyoles. 
 
QUART. Exigir al Govern de la Generalitat, que la gestió d'aquests recursos sigui dut 
a terme de manera immediata, per alguna associació municipalista de l'àmbit 
d'afectació territorial de les centrals nuclears o altre organisme de nova creació que 
aplegui el mateix àmbit territorial i no altre.
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Expedient 15/2019. Procediment Genèric, Moció GM de CIU, en favor de 
l'absolució dels presos polítics

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 GGMM de CIU, PP i PSC, 
En contra: 0, Abstencions: 2 GM 
d’ERC, Absents: 0

Moció que presenta el grup municipal de CIU, en favor de l'absolució dels presos 
polítics:
 
"L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. 
Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels 
cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van 
poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou 
Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats 
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets 
antidemocràtics.
 
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per 
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i 
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la 
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni 
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la 
repressió i dels tribunals de justícia. 
 
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els 
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles 
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret 
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les 
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
 
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització 
de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i 
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir 
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar 
els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el 
dret a vot.
 
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les 
urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops 
de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític. 
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida 
política a la situació catalana. 
 
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen 
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i 
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte. 
 
El ple de l'Ajuntament de Móra d'Ebre demana l’adopció dels següents: 
 
ACORDS
 
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017. 
 
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets 
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va 
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
 
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i 
el retorn de les persones exiliades. 
 
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la 
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i 
preses polítics i persones exiliades. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.

 

Expedient 16/2019. Procediment Genèric, Moció GM d'ERC, de rebuig dels anys 
de preso als processats 1 d'octubre

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 GGMM de CIU, PP i 
PSC, En contra: 0, Abstencions: 2 
GM d’ERC, Absents: 0

Moció que presenta el grup municipal d'ERC, de rebuig a la petició de més de 200 
aanys de presó per als procedssars per referèndum de l'1Oc:
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"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El 2 de novembre del 2018 el president del Parlament, Roger Torrent, i de la 
Generalitat, Quim Torra van fer pública la següent declaració institucional:
 
“La petició de penes que ha fet avui la Fiscalia i l’Advocació de l’Estat en l’escrit 
d’acusació contra els processats en relació al referèndum de l’1 d’octubre del 2017 
ens porta a pronunciar-nos conjuntament.
 
Avui, a l’escrit d’acusació presentat contra els legítims representants del poble de 
Catalunya, els líders de la societat civil i comandaments policials, la Fiscalia demana 
penes que sumen més de 200 anys de presó. 200 anys contra demòcrates, contra 
gent de pau, amb qui s’hi pot estar d’acord o discrepar, però que en cap cas han 
comès cap delicte.
 
És inacceptable que persones que han demostrat el seu compromís amb la 
democràcia i les vies pacífiques d’actuació política siguin acusats de delictes com la 
rebel·lió, la sedició, la desobediència o la malversació. Es tracta de polítics i dirigents 
socials honorables que van actuar sempre d’acord amb els principis de la llibertat 
d’expressió, la llibertat de participació, i contra tota mena de violència, vingués d’on 
vingués.
 
L’escrit de la Fiscalia es presenta formalment contra vint-i-dues persones, però a la 
pràctica s’acusa a la immensa majoria de la ciutadania d’aquest país. Una majoria 
que sap que el conflicte entre Catalunya i l’Estat s’ha de resoldre políticament. 
 
Perquè en aquest procés no es persegueixen persones, es persegueixen idees. Però 
aquells que ho fan no saben que les idees no es poden empresonar. No saben que 
no renunciarem mai a decidir democràticament el nostre futur. No saben que no 
claudicarem davant la repressió.
 
L’escrit d’acusació es construeix sobre una ficció perversa que pretén criminalitzar 
l’exercici legítim de drets fonamentals per part dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. No ho permetrem. Organitzar un referèndum no és delicte. Posar les 
urnes mai pot ser un delicte en democràcia.
 
És per això que considerem que la Fiscalia de l’Estat espanyol no actua amb un 
anhel de justícia, sinó de venjança cap a funcionaris, alts càrrecs, diputats, membres 
del govern, i la mesa i la presidenta del Parlament en aquest procés judicial.
 
Recordem també que les euroordres contra els exiliats eren rebutjades per tractar-se 
d’un conflicte polític, no pas criminal ordinari. És per això que el jutge Llarena les va 
retirar i són ara ciutadans lliures a tot el món menys a l’Estat espanyol. 
 
Mostrem també la preocupació per la manca de condicions de defensa dels 
processats en el judici a conseqüència de la condicions de presos preventius de la 
majoria dels acusats. I és que la presó preventiva que ja supera l’any en bona part 
dels encausats és una condemna avançada i absolutament injustificada q ue 
demostra que la causa està més inspirada per la venjança que pel sentit de justícia.
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No hi ha rebel·lió, no hi ha cap delicte. No ho diem només el president del Govern, el 
president del Parlament, els consellers i una majoria de diputats d’aquesta cambra. 
Ho sostenen més d’un centenar de catedràtics i doctors penalistes d’arreu de l’Estat, 
cap d’ells sospitós de ser independentista. I també els països europeus negant les 
euroordres del jutge Llarena. Fins i tot l’exministre d’hisenda ha deixat clar que no hi 
ha malversació. La immensa majoria de la societat catalana sap que no hi ha delicte. 
Perquè tots i totes els que vam viure el que va succeir l’octubre passat, sabem que 
l’única violència que hi va haver va ser la de la policia nacional i la guàrdia civil 
pegant a gent pacífica que únicament volia votar. De fet, la fiscalia criminaliza els 
més de dos milions de persones que l’1 d’octubre van defensar la democràcia amb el 
seu propi cos. 
 
I davant aquestes evidències, el president Sánchez ha decidit no actuar, que és el 
mateix que ser còmplice de la repressió. I no, que l’advocació de l’Estat acusi de 
sedició en comptes de rebel·lió no és un gest. És un menyspreu absolut als 
demòcrates empresonats.
 
Avui el govern espanyol ha perdut una oportunitat d’or per treure dels tribunals el 
conflicte que es viu a Catalunya i tornar-lo a la política, que és on a de ser. Potser 
creu que així guanyarà uns quants vots, però el que està fent és aprofundir en una 
injustícia democràtica que afecta, no només als independentistes, sinó sobretot a la 
pròpia democràcia espanyola. Perquè quanta repressió pot aguantar la democràcia 
espanyola? Quants demòcrates poden acceptar que es retingui Catalunya per la 
força?
 
Algú creu que demanant 200 anys de presó als líders independentistes 
desapareixeran els més de dos milions de persones que volen una República 
catalana? Algú creu que amb més repressió s’acabaran les ànsies de llibertat de la 
majoria de la societat catalana? Al contrari, a cada cop ens hem aixecat sent més, 
més forts i més determinats.
 
I per això persistirem, com ho fan tots els presos polítics i exiliats. Com ho fan els 
més de 1.000 represaliats. Compartim amb els catalans i les catalanes la immensa 
indignació en veure la petició de penes interminables a gent bona, a gent de pau. 
Però treballem i treballarem sense descans per convertir tota aquesta indignació en 
energia positiva per encarar amb força, determinació i unitat aquests moments greus.
 
I ens necessitem a tots. Apel·lem a l’esperit del 3 d’octubre perquè institucions, 
sindicats, entitats i ciutadania avancem sense descans al voltant dels grans 
consensos que ens uneixen: fi de la repressió, llibertat pels presos polítics i lliure 
retorn dels exiliats, i solució democràtica al conflicte a Catalunya exercint el dret 
efectiu a l’autodeterminació.
 
Convocar un referèndum no és cap delicte; és democràcia. I no ens aturarem fins 
que els presos no siguin lliures, els exiliats tornin a casa, i s’acabi la repressió contra 
tots aquells que van ajudar a donar la veu al poble.”
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre proposa d’adopció dels següents
 
ACORDS
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Primer. Mostrar el ple suport i subscriure la declaració institucional del president del 
Parlament, Roger Torrent, i de la Generalitat, Quim Torra. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat i a les entitats municipalistes.

 

Expedient 17/2019. Procediment Genèric. Moció AMI/ACM, de denúncia dels 
bloqueig jurídic i de suport als presos polítics en vaga de fam.

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 GGMM de CIU, PP i 
PSC, En contra: 0, 
Abstencions: 2 GM d’ERC, 
Absents: 0

MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE 
FAM 
 
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i 
injustificat, des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, 
dels representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el 
president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i 
Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la 
persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la 
ciutadania.
 
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó 
preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la 
presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni 
Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.  Aquesta 
vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de 
l’Audiència Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que 
van promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat 
l’1 d’octubre de 2017.
 
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren 
els seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant 
el Tribunal Constitucional,  dels quals tots han estat acceptats però cap ha estat 
resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de 
presó provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de 
novembre del 2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, 
allargant deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del 
mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de 
presó provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un 
termini màxim de 30 dies.
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Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca 
bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i 
en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el 
dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies 
més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de 
Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la 
vulneració dels seus drets civils i polítics.
 
Amb tots aquests motius i antecedents, l’Ajuntament de Móra d'Ebre,
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi 
Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam. 
 
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i 
empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment 
injustificada que  vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .
 
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels 
recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia 
europea per endarrerir la seva posada en llibertat. 
 
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol 
persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni 
l’allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets 
civils. 
 
CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió 
dels motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a 
impulsar accions que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica.
 
SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi 
per tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves 
reivindicacions legítimes.
 
SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un 
marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders 
de l’Estat.
 
VUITÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, 
l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són 
perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana 
basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut. 
 
NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal 
Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de 
les Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
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Expedient 18/2019. Procediment Genèric, Moció GM d'ERC, sobre els plans 
exteriors emergència CCNN

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Moció que presenta el grup municipal d'ERC, sobre els plans exteriors d'emergència 
de les Centrals Nuclears:
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El debat nuclear té pendents molts reptes pendents d’afrontar fonamentals per al 
país: la generació de fonts d'energia alternatives per afrontar el tancament en els 
propers anys de les centrals nuclears, la gestió i emmagatzematge dels residus 
nuclears, i la generació d'un teixit econòmic alternatiu als municipis de l'entorn 
nuclear on avui moltíssima gent viu directa o indirectament de les centrals. No 
obstant, si algun dels reptes del debat nuclear arrossega una urgència històrica és la 
gestió dels plans d'emergència nuclear.
 
A Catalunya es troben 3 dels 7 reactors nuclears existents a l'Estat espanyol, 2 al 
municipi Ascó i 1 a Vandellós, on, des de l'accident succeït al 1989, hi ha un segon 
reactor fora de funcionament. Les centrals d'Ascó i Vandellós van ser dissenyades fa 
quaranta anys, quan els estàndards tecnològics de seguretat no eren els d'avui en 
dia, en una societat on l’exigència sobre el respecte al medi ambient i sobre la 
responsabilitat social de les empreses era molt inferior a la del segle XXI Vandellós i 
Ascó, a diferència de la resta de centrals nuclears de l’Estat ubicades en territoris 
despoblats, es troba en un territori on en període estival resideixen centenars de 
milers de persones dins del radi dels 20 quilòmetres. Moltes d’elles turistes sense la 
més mínima informació sobre les pautes d'actuació davant d'una emergència.
 
La catàstrofe de Fukushima del 2011 va posar en evidència una vegada més, no tan 
sols, la fi del paradigma de la seguretat nuclear, sinó que també va posar en 
evidència la incapacitat de les institucions per protegir a la població dels accidents 
nuclears, fins i tot, a un país com Japó amb àmplia experiència en la gestió de grans 
catàstrofes. A Fukushima, com també havia passat en accidents anteriors, es va 
haver d'evacuar i confinar a tota la ciutadania del radi dels primers 20 quilòmetres, i a 
molts dels residents fins a 50 quilòmetres de distància dels reactors accidentats.
 
L’accident de Fukushima va provocar que al 2014 el Consell de la Unió Europea 
modifiqués la Directiva 2009/71/Euratom, incrementant les mesures i els criteris de 
seguretat de les instal·lacions nuclears, directiva que havia de transposar-se pels 
Estats afectats abans del 15 d'agost de 2017. L'Estat espanyol encara no ha 
transposat totalment aquesta directiva comunitària, ni ha incorporat els 
aprenentatges de Fukushima al «Plan básico de emergencia nuclear (PLABEN 
2004)» i al «Plan de Emergéncia Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares de Ascó 
y Vandellós (PENTA 2009)».
 
L’aplicació efectiva dels plans d'emergència arrosseguen una mancança històrica 
d'infraestructures i recursos. Mancances que comencen per les pròpies instal·lacions 
del Centre de Coordinació Operativa del PENTA (CECOP); per la línia ferroviària 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

R-15 amb les estacions tancades, amb accessos insuficients, i amb un manteniment 
de la via inadequat; per la cobertura de les telecomunicacions als nuclis de població 
de la Zona I i pels sistemes d’alerta i comunicació als ciutadans en emergències; per 
la manca d’operativitat de les estacions de classificació i descontaminació de la 
població; per la manca d’instal·lacions mèdiques de descontaminació especialitzades 
de proximitat... Aquestes mancances són més notables als municipis que es troben 
entre els 10 i 20 quilòmetres de les centrals, als quals no se'ls ha dotat de les 
inversions i mecanismes de protecció que ja disposen als municipis de l’actual Zona I 
en els àmbits de formació, informació, comunicació, confinament i evacuació.
 
Finalment destacar les mancances i incompliments del «Programa de Simulacres». 
El punt V.5 del PENTA, del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals 
Nuclears d'Ascó i Vandellós, compromet a la Dirección de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio de Interior i al Consejo de Seguridad Nuclear a coordinar 
«almenys, un simulacre general cada tres anys», quan en realitat només se’n va 
realitzar un al 1987. Tot i la realització de simulacres parcials de despatx, aquest fet 
impossibilita que es pugui comprovar l'eficàcia real del PENTA en la posada en 
pràctica de les mesures de protecció i de les actuacions d’emergència amb un 
simulacre total amb mobilització d'operatius i recursos.
 
Davant la responsabilitat que el Govern de Catalunya i les administracions locals dels 
territoris tenen sobre diversos dels grups d'actuació del PENTA, i de la gran majoria 
de recursos que davant d’una emergència caldria mobilitzar: bombers, policia, 
personal sanitari i de serveis socials...
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre proposa d’adopció dels següents
 
ACORDS
 
Primer. Denunciar la gravíssima negligència de l’Estat espanyol respecte a la 
seguretat dels centenars de milers de ciutadans i ciutadanes que resideixen o 
estiuegen a un radi de vint quilòmetres de les centrals nuclears de Vandellòs i 
d’Ascó.
 
Segon. Exigir al Govern de l’Estat les actuacions següents:
a) Transposar totalment i immediatament la Directiva 2014/87/Euratom del Consell, 
del 8 de juliol, per la qual es modifica la Directiva 2009/71/Euratom, per la qual 
s’estableix un marc comunitari per a la seguretat nuclear de les instal·lacions 
nuclears.
b) Aprovar, per mitjà del Ministeri de l’Interior, un nou pla d’emergència nuclear 
exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (Penta) adequant-lo a la Directiva 
2014/87/Euratom del Consell i ampliant la zona I (zona de mesures de protecció 
urgents) per a incorporar-hi els municipis que tinguin un nucli de població en la zona 
compresa entre els radis de deu i vint quilòmetres al voltant de la central nuclear.
c) Dotar els municipis amb nuclis de població compresos dins del radi de vint 
quilòmetres al voltant de la central nuclear dels mitjans i infraestructures necessaris 
per a complir amb eficàcia les funcions que estableixen els plans d’emergència, 
posant una atenció especial en els àmbits de les infraestructures de comunicació per 
a facilitar l’evacuació de la població, de les telecomunicacions per a transmetre les 
comunicacions durant l’emergència, de la distribució de les substàncies per a la 
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profilaxi radiològica i de facilitació del confinament i l’abastament a la població 
confinada.
d) Desenvolupar les inversions necessàries en la línia ferroviària R-15 per tal que les 
infraestructures estiguin en un estat òptim per a complir les funcions de concentració 
i d’evacuació posterior de la població en una suposada emergència nuclear.
e) Retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra l’impost sobre el risc mediambiental 
d’elements radiotòxics, aprovat pel Parlament, tenint present que una part dels 
ingressos provinents d’aquest impost són finalistes i es destinen a millorar els 
sistemes de protecció dels municipis nuclears.
f) Acordar, per mitjà d’una llei o un conveni, de traslladar al Departament d’Interior la 
direcció i gestió del Pla d’emergència nuclear (Penta).
g) Presentar un nou pla de gestió dels residus radioactius per a gestionar-los fins que 
fineixin les autoritzacions d’explotació.
h) Presentar un pla amb les actuacions necessàries per a desmantellar les centrals 
nuclears, i crear un fons per al desmantellament que garanteixi que els operadors de 
les centrals nuclears facin les aportacions necessàries per a cobrir els costos dels 
desmantellaments i de la gestió dels residus, i també per als plans de 
desenvolupament econòmic i social dels territoris afectats pel desmantellament. 
i) Permetre la participació de la Generalitat en la gestió del Fons per al 
Desmantellament i en l'elaboració i gestió dels plans de desenvolupament social i 
econòmic vinculats al tancament de les centrals nuclears de Catalunya.
 
Tercer. Celebrar la propera constitució al Parlament de Catalunya d’una comissió 
d’estudi sobre els plans d’emergència nuclear de les centrals d’Ascó i Vandellòs i les 
mesures i infraestructures necessàries.
 
Quart. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de l’Estat i a les entitats municipalistes". 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar 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 2018-0076 22/11/2018
Expedient 1659/2018 -- Expedient 9/2018 de modificació de 
crèdit --

DECRET 2018-0075 22/11/2018
100 SECRETARIA -- Expedient 1676/2018 -- Sol.licitud 
parada Dia contra la violència de Gènere --

DECRET 2018-0074 16/11/2018
Expedient 1648/2018 -- Autorització celebració homenatge 
final batalla de l'Ebre --

DECRET 2018-0073 16/11/2018 Expedient 601/2018 -- Bestretes empleats públics --

DECRET 2018-0072 22/10/2018
300 URBANISME -- Expedient 1522/2018 - Exp. sancionador 
infracció Llei 20/2009 activitat taller reparació vehicles --

DECRET 2018-0071 22/10/2018 Expedient PLN/2018/6 -- Múltiples interessats --

DECRET 2018-0070 18/10/2018 010 GABINET ALCALDIA -- Expedient 1510/2018 -- Cost 
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efectiu dels serveis 2017 --

DECRET 2018-0069 15/10/2018 Expedient CIG/2018/5 -- Múltiples interessats --

 

 

Informacions presidència

L’alcalde informa de l’evolució de la sentencia 218/2017 en relació al recurs 
contenciós administratiu interposat per Ensanche 67 inmobiliarias SL contra la 
liquidació practicada de les actuacions realitzades subsidiàriament per l’ajuntament a 
la seva propietat del carrer Sant Valenti, amb un resultat favorable per a l’ajuntament, 
ja que sel’s deneguen les seves pretensions i sel’s condemna a pagar les costes del 
procediment.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Precs i preguntes

No es tractà per no haver-hi.

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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