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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2019/3 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 26 / de febrer / 2019

Durada Des de les 19:30 fins a les 20:45 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 NO

47768736J María Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

78579120B Mònica Amorós Gurrera NO

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. Julio Roca Font:
«Vacances»
1. Mònica Amorós Gurrera:
«Malaltia»

 

 

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

 

Declaracio urgència

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

El Sr. Alcalde pren la paraula  i manifesta que atès el que disposa l'art. 82.3 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, demana al plenari que es ratifiqui 
sobre la  urgència  de tractar  l'escrit presentat per la plataforma d'afectats per la 
gasolinera.

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

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. 07/2018, 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 27 de desembre de 2018, la qual és 
APROVADA PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió. 

 

Expedient 158/2019. Procediment Genèric, Execució pressupost 4T 2018

Favorable Tipus de 
votació: Assentiment

Donar compte de l’Informe d’execució del  pressupost referent al  quart trimestre de l’any  
2018
 
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 
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de  subministrament  d’informació  que  preveu  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que diu el següent:
 
«Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información 
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá  
la siguiente información:

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

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

a)  Calendario  y  presupuesto  de  Tesorería  que  contenga  sus  cobros  y  pagos  
mensuales  por  rúbricas,  distinguiendo  los  pagos  incluidos  en  el  cálculo  del  
período medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo  
mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d)  Impacto  de  las  medidas  de  ahorro  y  medidas  de  ingresos  previstas  y  
calendario previsto de impacto en presupuesto.
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  
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las obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de  
pago a proveedores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se  
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las  
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos  
de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de  
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente información relativa a  
su período medio de pago a proveedores referido al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su  
serie histórica.

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

 
Primer.- Es  dóna  compte  de  l’Informe  d’Intervenció,  corresponent  al  quart  trimestre  de 
l’exercici 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  en  data  31  de  gener  de  2019  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, 
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d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de 
l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la 
informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
 
 
3. FONAMENTS DE DRET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
 
Cal  matisar,  que la  comptabilitat  de l’exercici  2018 no està tancada donada la  insuficient  
dotació  de  personal   i  medis  assignada  als  serveis  de  comptabilitat-intervenció  i  l’elevat 
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nombre d’obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,  
de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera.  La  liquidació  del  
pressupost del  mateix  exercici  no està  aprovada,  d’acord amb l’article 191 del  TRLRHL la  
confecció de la liquidació per part de les entitats locals s’haurà de dur a terme abans del  
primer de març, de manera que la informació que s’inclou en el present informe i la que es 
remet al Ministeri a través de la plataforma telemàtica, és la disponible a data d’avui a la  
intervenció municipal i una previsió de com pot resultar la liquidació, però aquesta pot tenir  
alteracions sobre la qual sorgeixi de la liquidació. Per tant, aquestes dades referides a 31 de 
desembre de 2018 són les dades que consten en la data que s’emet aquest informe a la 
comptabilitat. 
 
4.1. Personal
 
a) A data 31/12/2018,  l’Ajuntament de Móra d’Ebre,  té una plantilla  de personal  de 105 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 102
Policia local 2
Educatiu no universitari (personal que presta 
servei  en  centres  de  la  docència  no 
universitària)

1

 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  31/12/2018 és  de 
2.129.966,97 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A data 30/11/2018, 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  30/11/2018 és  de 
211.263,38 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 31/12/2018, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 persones els  
quals es troben dividits en els següents sectors:
 

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 5
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L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  31/12/2018 és  de 
133.558,00 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al  
quart trimestre de 2018 és del 77,93%. El grau d’execució del pressupost de despeses al quart  
trimestre de 2018  és del 89,04%.
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre d’ingressos, en termes acumulats, a 31/11/2018 és del 77,96%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses a 31/11/2018 és del 87,19%.
 
Per  l’exercici  corrent  i  durant  aquest  trimestre,  en  el  cas  de l’Ajuntament  el  pendent  de 
cobrament en termes totals és de 483.183,31 € i el pendent de pagament, de 1.165.404,27 €.  
Per exercici  tancats,  la recaptació acumulada al  venciment d’aquest trimestre ha estat de 
578.048,85 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període 
ascendeix a 919.193,67 €.
 
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 
quart 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 quart trimestre del 2018 és de -75.145,73 €. 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 quart trimestre del 2018 és de 32.842,98 €.
 
 
4.2.2. En relació a la situació dels  compromisos de despeses plurianuals i  a  l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs  
els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut els següents drets i obligacions, 
fins a la data de finalització del quart trimestre de 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 0 € 0 € 8.597,99 € 2,01 €
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immobles (Illa de 
Saurí D)
Compra  béns 
immobles (Illa de 
Saurí B)

0,00 € 0 € 17.195,98 € 4,02 €

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

48.754,86 € -1.323,10 € 49.640,25 € 287,92 €

Aranjament  camí 
campasos fase 2

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

Rehabilitació 
plaça de l’Estrella

0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 €

Càmeres 
vigilància

0,00€ 0,00 € 0,00€ 20.000,00€

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

0,00€ 4.135,35 € 2.798,00€ 1.555,00€

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 €

 
Les desviacions que hi ha hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions  
venen justificades pels següents motius:
 
-          Compra béns immobles (Illa de Saurí): S’ha realitzat la inversió.
-           
-          Pel que respecta a l’obra Passera barranc de faneca s’ha realitzat la inversió. 

 
-          En relació a la inversió de “Millora eficiència energètica” aquesta es durà a terme 

durant l’exercici 2019.
 
-          Pel  que  fa  a  l’actuació  de “Rehabilitació  de  la  visita  pública  del  castell”  aquesta 

actuació no s’ha dut a terme durant l’exercici 2018 al igual que la compra de la barca. 
 
-          En  relació  a  les  actuacions  de  “Arranjament  camí  Ruixols  i  Ratlla  del  Terme”  i 

“arranjament camí Campasos fase 2” aquestes s’han dut a terme i s’ha reconegut el dret  
de les corresponents subvencions.
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-          L’actuació de “rehabilitació de la plaça de l’estrella” s’està duent a terme a l’exercici  

2019.
 
-           Les càmeres de vigilància es preveuen per l’exercici  2019,  però amb la figura de 

lloguer enlloc d’adquisició. 
 
-          S’han  comprat  els  equips  informàtics,  els  contenidors  i  s’ha  dut  a  terme  la 

rehabilitació de la pista i zona esportiva durant aquest 2018.
 

 
4.3. Morositat
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu pagament 
durant el quart trimestre natural de l’exercici 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 265 170.534,94

Escola de Música 29 3.210,10
Móra d’Ebre Bus, SL 15 2.669,24

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 88 156.528,77

Escola de Música 1 167,46
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 667 1.023.657,07

Escola de Música 2 652,90
Móra d’Ebre Bus, SL 3 6.308,39

 
 
Per  últim,  en  relació  a  les  factures  o  documents  justificatius  que no  han  sobrepassat  el 
termini de 30 dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu 
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pagament  a la  data  de tancament  del  quart  trimestre natural  de l’exercici  2018,  són les  
següents per cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 322 248.575,38

Escola de Música 9 1.416,92
Móra d’Ebre Bus, SL 6 1.142,52

 
Em cal destacar, que les dades corresponents a l’Escola de Música i Dansa, són les dades  
corresponents fins a data 30 de novembre de 2018.
 
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 conveniada 
a aquesta situació.   
 
Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres 
mesos  sense  reconeixement  d’obligació  que  abans  realitzava  la  intervenció  a  dia  d’avui 
aquesta funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de 
l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així:

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

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

 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales  
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el  
reconocimiento de la  obligación por los órganos competentes.  Este informe será remitido  
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control  
interno.”
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat, en data 31 de desembre de 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
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1487 Muntatges 
Hidraulics

Treballs piscines 2.025,03 Pendent

1627 Muntatges 
Hidraulics

Arranjament  font 
Ps. Pont 2017

8.434,26 Pendent

1915 Muntatges 
Hidraulics

Treballs 
arranjament 
bomba piscines

952,50 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  quart  trimestre de 2018,  el  càlcul  de la  capacitat  de finançament  és  de  
-524.873,59€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment 
de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost no és estable.
 
4.4.2.  La  Regla  de  la  despesa  calculada  en  el  quart  trimestre,  dóna  un  import  de 
4.708.854330 €, si  es compara amb la regla de la despesa determinada en l’aprovació del 
pressupost  s’estima  que  la  corporació  complirà  amb  l’objectiu  de  la  regla  de  la 
despesa.                                      
 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 4.593.971,68 €, que inclou el deute viu  
a llarg i a curt termini de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Societat Mora d’Ebre Bus SL.
 
No obstant, aquestes dades no son definitives atès que la liquidació del pressupost no està 
aprovada i les dades de la comptabilitat no són complertes, per tant, aquests resultats són 
provisional i no seran els resultats de la liquidació.
 
No obstant, la corporació té aprovat un Pla Econòmic Financer per als exercici 2017-2018.
 
 
4.5. Societats mercantils
 
En quant a la morositat, destacar que la societat Mora d’Ebre Bus, SL compleix amb el termini  
legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor.
Al finalitzar el quart trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 119.975,59 
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
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L’ajuntament no compleix en termes acumulats al quart trimestre amb l’objectiu d’estabilitat.
 
Es preveu que l’Ajuntament complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament 
està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu 
del deute per a les entitats locals.
 
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor,  
atès  l’existència  de les  següents  obligacions  reconegudes  pendents  de pagament  que ha 
excedit el termini legal de 30 dies al quart trimestre de 2018:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 667 1.023.657,07

Escola de Música 2 652,90
Móra d’Ebre Bus, SL 3 6.308,39

 
 
El període mig de pagament és superior als 30 dies que estableix la normativa, per tant, cal  
prendre les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest per sota dels 30 dies.
 
Donat els problemes produïts per la multiplicitat d’informació comptable, d’intervenció i altra  
a trametre a les diferents administracions, resulta que la comptabilitat de l’Ajuntament està  
sofrint un cert retard, així doncs, en la data en que s’emet aquest informe les dades no són 
totes  les  referides  a  final  del  quart  trimestre.  En  tot  cas,  al  ser  dades  acumulades,  a  la  
liquidació ja es disposarà de les dades definitives del tancament de l’exercici.
 
Finalment,  cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del quart trimestre de 
2018,  a  banda de la  informació amunt  indicada,  s’han emplenat  una sèrie de formularis 
relatius al resum de l’estat d’execució del pressupost, el deute viu i previsió de venciment del  
deute, el perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys, fluxos interns, operacions 
atípiques,  moviments  del  compte  413,  interessos  i  rendiments  meritats,  detall  de  les 
despeses finançades amb fons de la Unió Europea o d’altres administracions públiques, etc,  
tots els quals s’adjunten al present informe.
 
Aquest  informe  s’emet  tenint  en  compte  que  les  funcions  reservades  d’intervenció  i 
secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament 
legal  preceptiu,  de  control  i  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmica-financera  i  
pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al quart 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 
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d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que 
preveu  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat 
financera.

 

Expedient 157/2019. Procediment Genèric, morositat  4T 2018
Favorable Tipus de votació: Assentiment
Donar compte de l’Informe trimestral de morositat relatiu al quart trimestre de l’any 2018
A la vista del que disposa l’article quart, en el seu apartat quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, amb el següent tenor literal:
“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la 
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión 
de los citados informes.”
Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu article 9 i ss. en relació 
al procediment per a la tramitació de factures i les actuacions de l’òrgan competent en matèria 
de comptabilitat, que substitueix l’anterior règim del derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 31 de gener de 2019, el qual se’n va 
donar compte a la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2019 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: quart trimestre 2018
- Caràcter: preceptiu
I.- ANTECEDENTS
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 es va 
acordar la creació del Registre d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada en vigor de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, quan en el seu article tercer afegeix una Disposició Transitòria Vuitena a la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, avui Disposició Transitòria Sisena del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, que diu:
“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, se aplicará a 
partir del 1 de enero de 2013.”
Així mateix és important destacar 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 
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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 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 
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pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.”
Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el 
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.”
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía 
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados 
informes.”
Cinquè.-Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al 
Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, en el qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la 
Corporació, de la relació de factures de més de tres mesos d’antiguitat sense reconeixement 
d’obligació o justificació d’absència del tràmit, així com pel que fa a les factures o documents 
justificatius que han sobrepassat el termini d’un mes des de la seva anotació en el Registre de 
Factures, sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar el reconeixement de l’obligació. 
Tanmateix, l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té 
atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, 
que dicta així:
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el 
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro 
de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.”
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint dies de la 
seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel que fa a l’article 9, 
sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014.
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre comptable de 
factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les Administracions públiques i les 
actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic, publicada al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, 
es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, amb el fi de 
garantir la seva integritat i seguretat, i la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la 
tramitació de les factures en desenvolupament de la disposició final sisena de la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre.
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No obstant això, 
les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de tres mesos per a adequar 
els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics establerts en aquesta ordre.
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de l’interventor al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, previst a l’annex 4 de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals, relatiu al formulari 16 “Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució 
ECO/2876/2014, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 
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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 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 quart 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 265 170.534,94

Escola de Música 29 3.210,10
Móra d’Ebre Bus, 

SL
15 2.669,24

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

 ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL

Ajuntament 88 156.528,77
Escola de Música 1 167,46

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00

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

 ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL

Ajuntament 667 1.023.657,07
Escola de Música 2 652,90

Móra d’Ebre Bus, SL 3 6.308,39
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el termini de 
30 dies des de la seva aprovació, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se 
efectiu el seu pagament a la data de tancament del quart trimestre natural de l’exercici 2018, 
són les següents per cada entitat:

 ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL

Ajuntament 322 248.575,38
Escola de Música 9 1.416,92

Móra d’Ebre Bus, SL 6 1.142,52

 
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 conveniada a 
aquesta situació,  ja que al  meu entendre es  pot  generar  una situació d’enriquiment injust  i 
també de generació d’un deute que pot repercutir a l’endeutament. 
 Cinquena.- El període mig de pagament resultant del quart trimestre de l’exercici 2018 és el 
següent:

 ENTITAT ROP 
(dies)

IPR (€) ROPend. 
(dies)

IPP (€) PMP 
(dies)

Ajuntament 45,47 327.023,81 68,44 657.827,89 60,81
Escola de Música 5,07 3.377,56 367,00 592,90 59,12
Móra  d’Ebre  Bus 
SL

15,36 12.978,85 0,00 0,00 15,36

PMP GLOBAL     60,21

ROP: Ràtio operacions pagades
IPR: Import pagaments realitzats
ROPend. Ràtio operacions pendents
IPP: Import pagaments pendents
PMP: període mig de pagament. 
 
El càlcul del període mig de pagament a proveïdors s’ha fet tenint en compte l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 12 de novembre de 2018 d’excloure una relació de factures de la UTE 
ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE pel servei d’enllumenat públic exterior, del 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors.
Es pot observar que aquest període mig de pagament és superior als 30 dies que estableix la 
normativa, per tant, cal prendre les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest per 
sota dels 30 dies i confeccionar/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.
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Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge. ”
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al quart 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.
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Expedient 160/2019. Procediment Genèric, seguiment pla ajust 4T 2018

Favorable Tipus de votació: Assentiment

 Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust 4T 2018
Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març de 2012 va  
aprovar un Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord amb la seva potestat  
d’autoorganització  i  en  compliment  dels  requisits  exigits  en  l’art.  7  del  Reial  Decret  Llei  
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals.
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents:
 

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

 
Com sigui  que  aquest  Pla  d’Ajust  va  ser  valorat  favorablement  pel  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions  Públiques  en  data  30  d’abril  de  2012,  la  qual  cosa  va  comportar  que 
s’entenia autoritzada l’operació d’endeutament a llarg termini per un import de 670.797,77 
euros, per al pagament de les obligacions pendents de pagament, d’acord amb els requisits 
establerts al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es 
crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats locals que concertin 
les operacions d’endeutament previstes al mencionat reial decret-llei hauran de presentar 
anualment  al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions  Públiques un informe de l’interventor  
sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a l’art. 7 del RDLlei 4/2012; En aquest mateix 
sentit,  l’art.  10.3  de l’Ordre HAP/2082/2014,  de 7  de novembre,  per  la  qual  es  modifica 
l’Ordre  HAP/2105/2012  d’1  d’octubre  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran d’enviar  
abans del  dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre l’execució del  Pla  
d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en aquest article. Així mateix, 
d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la Corporació Local.  
 
Per tot això,
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Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció anual relatiu al compliment del Pla d’Ajust, 
el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 31 de gener 
de 2019, 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, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de 
conformitat a la Disposició Addicional Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, 
s’emet el següent informe. 
 
I. NORMATIVA APLICABLE
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 II . ANTECEDENTS DE FET 

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

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

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

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

del pla d’ajust.
Cal  matisar,  que la  comptabilitat  de l’exercici  2018 no està tancada donada la  insuficient  
dotació  de  personal  assignada  als  serveis  de  comptabilitat-intervenció  i  l’elevat  nombre 
d’obligacions de subministrament  d’informació previstes  a la  Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La liquidació del pressupost del 
mateix exercici  no està aprovada, d’acord amb l’article 191 del  TRLRHL la confecció de la  
liquidació per part de les entitats locals s’haurà de dur a terme abans del primer de març, de  
manera que la informació que s’inclou en el present informe i la que es remet al Ministeri a 
través de la plataforma telemàtica, és la disponible a data d’avui a la intervenció municipal i 
una previsió de com pot resultar la liquidació, però aquesta pot tenir alteracions sobre la qual  
sorgeixi de la liquidació.
 
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAP, posseeix el següent 
índex de continguts :
 
1 . - Informació d’Ingressos.
2 . - Informació de despeses.
3 . - Magnituds pressupostàries i d’endeutament.
4 . - Avanç de romanent de tresoreria.
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic.
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
7 . - Informació sobre el deute comercial.
8. -Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
 
 
1 . - Informació relativa a l’evolució dels ingressos a 31/12/2018 i comparativa amb la previsió 
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continguda en el pla d’ajust, així com l’execució de les mesures d’ingressos previstes al pla 
d’ajust i, en el seu cas, de les mesures addicionals adoptades.  
 
*Quadre 1 Annex 2
 
 
2 .  -  Informació relativa a l'evolució de les despeses  a 31/12/2018 i  comparativa amb la 
previsió continguda en el pla d’ajust. 
 
*Quadre 2 Annex 2
 
 

Justificació de les desviacions pel costat dels ingressos
 
Pel que fa referència al resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost d’ingressos hem 
de matisar i justificar les desviacions produïdes entre les previsions del Pla d’ajust per a l’any 
2018 i l’execució real (projecció anual 2018 estimada). Amb caràcter general, les desviacions 
produïdes, en termes percentuals, es deriven principalment de l’estat de comptabilització 
dels ingressos (en termes de drets reconeguts nets) ja que en el moment que s’han 
complimentat els formularis encara no es disposa de la informació comptable en un estat 
avançat proper al tancament de l’exercici pressupostari.
 
En particular, en relació als ingressos corrents en què la desviació produïda és del -9,06 %, 
ens remetem als motius amunt indicats, a més de matisar que en el moment de mecanització 
dels formularis encara no es disposa  de la liquidació de la concessió administrativa del servei 
públic d’abastament d’aigua potable i clavegueram, que el concessionari (Sorea SA) ha 
d’aportar d’acord amb el Ple de Clàusules Generals que regeixen la contractació i s’ha 
realitzat una previsió d’aquesta liquidació.
 
Pel que respecta als ingressos de capital, en què es produeix una desviació de l’estimació 
anual en relació al pla d’ajust aprovat, d’un -47,46 %, hem d’afegir que aquest fet és degut, en 
part, a que encara no es disposa de la informació comptable en un estat avançat proper al 
tancament i a l’evolució en les inversions des de que es va fer el pla d’ajust i al finançament 
d’aquestes.
 
Finalment, destacar que en relació als ingressos financers (capítols 8 i 9) de l’estimació del 
pressupost liquidat) es produeix una variació respecte a les previsions del pla del 100% ja que 
durant l’exercici 2018 no s’ha produït cap operació de crèdit nova.
 
Altrament, el Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través 
d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava prevista a 
partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van produir els ajustos previstos 
tal i com es va posar de manifest al informe anual de seguiment del compliment del pla 
d’ajust relatiu al període 2013.
 
S’han produït els ajustos previstos per al exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les 
despeses corrents del propi exercici econòmic. 
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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, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del pla d’execució de 
la línia de subvencions per inversions i la línia de subvencions per despeses de reparació, 
manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de 
novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de execució del Pla Únic  d’Obres i 
Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per aquest 
període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la execució del Pla per a les dues línies de 
subvencions entenent que  el PUOSC compren el període 2014-2017.
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 6528 de 
24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de la 
planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta planificació es preveia que 
per a la línia de subvencions per al manteniment 2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un 
import quadriennal de 152.988,64 euros, corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 
euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en 
relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de les 
subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i conservació per als anys 2014 i 
2015. Les anualitats per aquests anys són de 38.247,16 euros que es destinen a despeses 
corrents. 
 
En aquest sentit, al tercer trimestre de l’exercici 2014 es va aplicar com a mesura 5 (altres 
mesures pel costat dels ingressos) el destí de la subvenció de la línia de manteniment del 
PUOSC 2014 per a despeses de manteniment produïdes durant l’exercici, és a dir, despeses 
corrents. 
 
Així mateix, al quart trimestre de l’exercici 2015 es va preveure l’aplicació a la mesura 5 
(altres mesures pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de 
manteniment del PUOSC anualitat 2015, en què s’ha justificat despeses de reparació, 
manteniment i conservació produïdes durant aquest exercici econòmic.
 
Tanmateix, per a l’exercici 2016 també es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de manteniment 
del PUOSC anualitat 2016, per tal de finançar despesa corrent de reparació, manteniment i 
conservació. 
 
En relació a l’exercici 2017, es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures pel costat 
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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; s’ha previst aplicar a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) per tal de finançar actuacions ordinàries de reparació, manteniment 
i conservació referides als serveis i activitats següents: enllumenat i vies públiques, parcs i 
jardins, transport col·lectiu urbà; reparació, manteniment i conservació dels edificis i 
equipaments públics. 
 
Tanmateix, per a l’exercici 2018 s’ha previst la subvenció del Pla d’Acció Municipal de 
l’anualitat 2018 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Al BOPT núm. 15 de data 22 de gener 
de 2018 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 2018, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre l’import de 163.868 euros. El 75% 
d’aquest import, és a dir, 122.901,00 euros; s’ha previst aplicar a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) per tal de finançar actuacions ordinàries de reparació, manteniment 
i conservació referides als serveis i activitats següents: enllumenat i vies públiques, parcs i 
jardins, transport col·lectiu urbà; reparació, manteniment i conservació dels edificis i 
equipaments públics. 
 
 
 

Justificació de les desviacions en el costat de les despeses 
 
Pel que fa a l’estat d’execució de despeses és important destacar que la projecció anual 
estimada de l’exercici 2018 complimentada als formularis, en termes d’obligacions 
reconegudes netes, no és definitiva, atès que en el moment que s’han complimentar els 
formularis encara no es disposa de la informació comptable en un estat avançat proper al 
tancament de l’exercici pressupostari.
 
No obstant, analitzant la informació complimentada, cal afegir els comentaris següents:
 

       En les despeses corrents es produeix una desviació negativa del 0,18 %
       En les despeses de capital la desviació és positiva del 15,29 %.
       En les despeses per operacions financeres la desviació respecte les previsions del pla d’ajust 

en un -0,46 %.

 
Per tot això, pel que respecta al costat de les despeses concloem que l’execució de les 
obligacions reconegudes netes durant l’exercici 2018, malgrat han augmentat, entre d’altres, 
per l’increment de l’execució de noves inversions no previstes inicialment, a grans trets, 
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segueixen el camí de les previsions.
 
No obstat, em cal informar que el període mig de pagament a proveïdors (en dies) resultant 
del quart trimestre de l’exercici 2018 s’allunya bastant del previst en el pla d’ajust i per tant, 
cal prendre les mesures adients, així com elaborar un pla de tresoreria per tal de situar el 
període mig de pagament a proveïdors previst a l’article 4 del Reial Decret 635/2014, de 25 
de juliol, en un termini no superior a 30 dies.  
 
3.-  Seguiment  de magnituds pressupostàries,  financeres  i  endeutament  (sense considerar 
reintegraments de liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat) 
 
*Quadre 3 Annex 2
 
En el quadre anterior es pot observar que la previsió és que l’ajuntament presenti necessitat 
de finançament a la liquidació de l’exercici 2018, em cal remarcar, que aquestes dades no són 
definitives atès que la liquidació del pressupost no està aprovada i les dades de la 
comptabilitat no són complertes, per tant, aquesta pot tenir alteracions sobre la qual sorgeixi 
de la liquidació. 
 
No obstant això, a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 no es va 
complir amb l’objectiu de la regla de la despesa i aquesta circumstància, de conformitat a 
l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), comporta la formulació i aprovació d’un pla econòmic financer, per l'any 
en curs i el següent, per tornar a l’equilibri. Per tal de donar compliment a aquesta obligació 
es va sol·licitar als Serveis Econòmics Municipals de la Diputació de Tarragona l’assistència per 
a l’elaboració del pla econòmic financer 2017-2018, amb l’objectiu de poder assolir 
l’estabilitat pressupostària, el compliment de la regla de la despesa i l’objectiu del deute 
públic.
 
Aquest Pla Econòmic Financer 2017-2018 va ser aprovat pel plenari de la corporació de data 
25 d’octubre de 2017 i  es  va  fer  tramesa al  a  la  Direcció  General  de  Política  Financera,  
Assegurances i Tresor. En aquest pla ja es preveia que a l’exercici 2017 l’ajuntament presentes  
necessitat de finançament i a l’exercici 2018 capacitat de finançament. 
 
Segons les informacions i l’informe del Servei d’Assistència Municipal de data 4 de juliol de 
2017, aquest Pla Econòmic Financer s’haurà de comunicar, segons indicacions de l’òrgan de 
tutela financera, a la Oficina Virtual para la Coordinación financera con las Entidades Locales 
mitjançant  l’adreça  de  correu  electrònic  incidencias.pefel@minhafp.es tot  adjuntant  a 
l’excel i a la memòria, una còpia del vist i plau de l’òrgan de tutela financera dels ens locals  
del Departament de la vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya 
(escrit  pendent  de  rebre),  atès  que  la  plataforma  Autoriza  del  Ministeri  d’Hisenda  i  
Administracions  Públiques  només  contempla  la  possibilitat  de  que  els  dos  anys  del  pla 
compleixin amb la llei d’estabilitat, a diferència de Tutela Financera de la Generalitat, que 
permet incompliment en el primer any si l’últim anys es compleix. 
 
Per  tot  l’anterior,  a  l’exercici  2019  cal  prendre  les  mesures  necessàries  per  tal  que  es 
compleixi amb la llei d’estabilitat pressupostària. 
 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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

mailto:incidencias.pefel@minhafp.es


 

4 . - Avanç de romanent de tresoreria
 
*Quadre 4 Annex 2
 
Em cal informar, que el càlcul de l’excés de finançament afectat afectat i el saldo de dubtós 
cobrament és calcularà un cop és disposi de les dades definitives i per tant, aquest s’inclourà  
en la liquidació de l’exercici 2018.
 
Tanmateix, em cal remarcar, que aquestes dades no són definitives atès que la liquidació del 
pressupost no està aprovada i les dades de la comptabilitat no són complertes, per tant, 
aquesta pot tenir alteracions sobre la qual sorgeixi de la liquidació. 
 
 
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic
 
*Quadre 5 Annex 2
 
 
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
 
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 31/12/2018:  Annex 1.
7 . - Informe trimestral de seguiment de deute comercial

 
*Quadre 6 Annex 2

 
El deute comercial a 31/12/2018, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de 
pagament,  procedents  dels  períodes  que  s’especifiquen,  s’ha  xifrat  en  1.253,80  milers 
d’euros.
 
El que subscriu aquest informe, manifesta la necessitat de reduir les obligacions reconegudes  
pendents  de  pagament,  així  com  de  pagar  aquestes  dins  del  termini  que  estableix  la 
normativa de morositat. 
 
Cal informar que el desacord amb l’execució del contracte subscrit en el seu dia amb la UTE 
ENDESA INGENIERIA  SLU  ENEL  SOLE  SRL  UTE,  no  s’ha  resolt  en  el  dia  d’avui;  la  decisió  
municipal de no fer front (abonar) les despeses generades pel servei de l’enllumenat públic, 
acumularà un deute molt important amb l’empresa i podria generar responsabilitats de tot 
tipus, ja que el mateix, repercuteix de forma negativa en l’estabilitat pressupostària ja que 
incrementarà la morositat, entre d’altres. És del tot necessari buscar una solució conveniada 
a aquesta situació.   
 
 
8 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados:
 
*Quadre 7 Annex 2
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b) Cualquier otro pasivo contingente:
 
*Quadre 8 Annex 2
 
 
En relació a la Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU inclosa en aquest Pla d’Ajust, cal destacar 
que tenint en compte el que disposa la DA novena apartat 2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de  
racionalització i sostenibilitat de l’administració local: 
 
“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades  
económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las  
Entidades  Locales  del  artículo  3.1  de  esta  Ley  o  de  sus  organismos  autónomos,  y  se  
encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada  
en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local,  
un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado  
plan  de  corrección,  la  Entidad  Local  de  la  que  dependa  podrá  realizar  aportaciones  
patrimoniales o suscribir  ampliaciones  de capital  de sus  entidades solo si,  en el  ejercicio  
presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de  
estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no  
supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

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

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

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. 
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En la data que s’emet aquest informe la Societat Esportiva Mora d’Ebre SLU ja s’ha procedit a  
extingir.
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de qualsevol altre 
millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació,  
perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió plenària que es celebri.
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcats a la plataforma telemàtica de captura  
de dades habilitada a l’efecte abans del 31 de gener de 2019.
 
Caldrà continuar amb les mesures contingudes en el  pla d’ajust de l'Ajuntament de Móra 
d’Ebre al futur per veure si es consolida el compliment dels objectius continguts en el mateix.  
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2018, s’haurà d’analitzar  
amb dades certes, el grau de compliment del pla d’ajust, i adoptar, si s’escau, les mesures que 
siguin procedents.
 
Aquest  informe  s’emet  tenint  en  compte  que  les  funcions  reservades  d’intervenció  i 
secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament 
legal  preceptiu,  de  control  i  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmica-financera  i  
pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge. ”
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció anual sobre el compliment del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, 
de 9 de març, i l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre  
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 

 

Expedient 211/2019. Modificació de Crèdit 2/2019

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 7, GGMM de 
CIU i PP, En contra: 0,
Abstencions: 4, GGMM 
d'ERC i PSC, Absents: 
0

1.- ANTECEDENTS
 
1.1.  Atès  que  mitjançant  Provisió  d’alcaldia  de  data  13  de  febrer  de  2019  s’ha  incoat 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari per tal d’incorporar al pressupost vigent les següents actuacions exposades i 
justificades a la provisió:
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a)       Suplement de crèdit

 
Despesa 1: Carregador cotxes elèctrics
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 14-1721-62300 
Carregador  cotxes 
elèctrics

40.100,00€ 8.736,61€ 48.836,61€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

5-920-22001 
Premsa,  Llibres  i 
Subscripcions

27.000,00 5.000,00 22.000,00

2 Nous  o  majors 
ingressos

28-42000 
Participació  Tributs 
Estat

964.000,00 3.736,61€ 967.736,61

 
Despesa 2: Obres carrer Palma i plaça Doctor Cavero
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 6-1532-61900  Obres 
c.  Palma  i  plaça  Dr. 
Cavero

18.062,10€ 845,38€ 18.907,48€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Nous  o  majors 
ingressos

28-42000 
Participació  Tributs 
Estat

967.736,61 845,38€ 968.581,99

 
Despesa 3: Rehabilitació visita pública castell
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 16-336-61900 144.000,00€ 18.071,35€ 162.071,35€
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Rehabilitació  visita 
pública castell

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Nous  o  majors 
ingressos

28-42000 
Participació  Tributs 
Estat

968.581,99 16.418,01€ 985.000,00

2 Baixa  de 
despeses

2-011-31000 
Interessos crèdits

70.000,00 1.653,34€ 68.346,66

 
Despesa 4: Subvenció esportiva La Picossa Trail
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 17-341-48900 
Subvenció  esportiva 
La Picossa Trail

1.400,00€ 600,00€ 2.000,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

2-011-31000 
Interessos crèdits

68.346,66 600,00€ 67.746,66

 
 
b) Crèdit extraordinari
 
Despesa 1: Subvenció Educació AMPA IES
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 18-320-48900 
Subvenció  Educació 
AMPA IES

0,00€ 600,00€ 600,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

2-011-31000 
Interessos crèdits

67.746,66 600,00€ 67.146,66
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1.2.  L’alcalde  ha  resolt  encarregar  al  secretari  interventor  l’emissió  dels  informes 
corresponents.
 
1.3. Vist els informes de secretaria i intervenció que consten a l’expedient.
 
 
2.- FONAMENTS JURÍDICS
 
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals  (TRLRHL)  i  l’article  35  del  RD 500/1990,  de 20  d’abril,  
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici  
següent i  no existeixi al  pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no 
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
 
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient,  l’haurà  d’informar  la  intervenció i  se  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Ple  amb els  
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del  
RD 500/1990, de 20 d’abril,  estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent 
aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec 
al romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos  
al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres 
aplicacions  pressupostàries  del  pressupost  vigent,  sempre  que  no  s’afecti  al  servei. 
L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant 
amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
 
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 
del  RD 500/1990,  de  20  d’abril,  disposen  que excepcionalment  es  consideraran  recursos 
efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que 
expressament  siguin  declarats  necessaris  i  urgents  els  procedents  d’operacions  de  crèdit  
sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que 
la seva càrrega financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el  
25% dels  recursos corrents del  pressupost i  que l’operació  quedi  cancel·lada abans de la 
renovació de la corporació que l’hagi concertat. 
 
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i l’article 38 
estableixen  que  els  acords  de  les  entitats  locals  que  tinguin  per  objecte  l’habilitació  o 
suplement de crèdit  en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar  d’excepcional  
interès general, seran immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi 
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 
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acords de les corporacions locals  s’adopten com a regla general,  per  majoria simple dels 
membres presents.
 
2.8.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre 
d’altres,  es  realitzarà  en  un  marc  d’estabilitat  pressupostària  coherent  amb la  normativa 
europea.
 
2.9.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera  estableix  que l’elaboració,  aprovació  i  execució  dels  pressupostos, 
entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
 
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la  
Llei  18/2001,  de 12 de desembre,  d’Estabilitat  pressupostària  enuncia  que la  Intervenció 
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà 
amb caràcter independent.
 
2.11.  L’article  21  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera,  les  Entitats  Locals  que  no  hagin  assolit  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el  
següent,  que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.
 
2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la  
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració 
d’un  pla  econòmic  financer  quan  les  modificacions  de  crèdit  estiguin  finançades  amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà 
determinar la seva procedència.
 
2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient,  l’haurà  d’informar  la  intervenció i  se  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Ple  amb els  
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple. 
 
2.15.  L’article 169 del  TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar  al  BOP i  al  tauler  
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi 
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat  si en el termini d’exposició 
al  públic  no  es  presenten  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d’un  mes  per  
resoldre-les.  Quan  la  modificació  estigui  aprovada  definitivament  caldrà  publicar  el 
pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 18 de febrer de 
2019
 
Es proposa al plenari de la corporació l’adopció del següent acord:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019 mitjançant la modalitat de 
 suplement de crèdit i crèdit extraordinari per al pressupost del present exercici d’acord amb 
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el següent detall:
 

a)       Suplement de crèdit
 
Despesa 1: Carregador cotxes elèctrics
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 14-1721-62300 
Carregador  cotxes 
elèctrics

40.100,00€ 8.736,61€ 48.836,61€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

5-920-22001 
Premsa,  Llibres  i 
Subscripcions

27.000,00 5.000,00 22.000,00

2 Nous  o  majors 
ingressos

28-42000 
Participació  Tributs 
Estat

964.000,00 3.736,61€ 967.736,61

 
Despesa 2: Obres carrer Palma i plaça Doctor Cavero
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 6-1532-61900  Obres 
c.  Palma  i  plaça  Dr. 
Cavero

18.062,10€ 845,38€ 18.907,48€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Nous  o  majors 
ingressos

28-42000 
Participació  Tributs 
Estat

967.736,61 845,38€ 968.581,99

 
Despesa 3: Rehabilitació visita pública castell
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius
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1 16-336-61900 
Rehabilitació  visita 
pública castell

144.000,00€ 18.071,35€ 162.071,35€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Nous  o  majors 
ingressos

28-42000 
Participació  Tributs 
Estat

968.581,99 16.418,01€ 985.000,00

2 Baixa  de 
despeses

2-011-31000 
Interessos crèdits

70.000,00 1.653,34€ 68.346,66

 
Despesa 4: Subvenció esportiva La Picossa Trail
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 17-341-48900 
Subvenció  esportiva 
La Picossa Trail

1.400,00€ 600,00€ 2.000,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

2-011-31000 
Interessos crèdits

68.346,66 600,00€ 67.746,66

 
 
b) Crèdit extraordinari
 
Despesa 1: Subvenció Educació AMPA IES
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 18-320-48900 
Subvenció  Educació 
AMPA IES

0,00€ 600,00€ 600,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 2-011-31000 67.746,66 600,00€ 67.146,66
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despeses Interessos crèdits
 
 
Segon.- Modificar les bases d’execució del pressupost 2019, en concret l’Annex 4 de 
subvencions a les entitats i el pla d’inversions en el sentit d’aquesta modificació. 
 
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.

 

Expedient 96/2019. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern, 
Adhesió model bàsic assistència Diputació de Tarragona funció interventora

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

En l’expedient relatiu a l’adopció del model de control en règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, de 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici 
de la funció interventora sobre els drets i ingressos d’aquesta Entitat local, en 
aplicació del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern de les entitats del sector públic local, i de sol·licitud d’assistència 
per implementar el model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses 
i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre aprovada la seva prestació per Decret de la Diputació de Tarragona de data 18 
d’octubre de 2018.
 
 A. ANTECEDENTS 
 
1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les 
entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i 
següents 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 (TRLRHL), i concretament, en el 
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017). 
 
2. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en 
les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents 
de la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les 
societats mercantils d’elles dependents, en les seves modalitats de funció 
interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats 
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locals que es determinin reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia. 
 
3. Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 28 de desembre de 2017, es 
va acordar aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la 
presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries posteriors mitjançant la 
utilització de tècniques de mostreig o auditoria. Així com la substitució de la funció 
interventora prèvia plena d’obligacions per una funció interventora prèvia limitada a 
comprovar els següents extrems:
 
a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat es adequat a la naturalesa de 
la despesa o obligació que es proposa contreure. En els casos en què es tracti de 
contraure compromisos de despesa de caràcter plurianual es comprovarà, a més, si 
es compleix el que preceptua l’article 174 d’aquesta Llei.
 
b. Que les obligacions o despesa es generen per òrgan competent.
 
c. Aquells altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, 
determini el Ple a proposta del president. 
 
4. Atès l’entrada en vigor del Reia decret 424/2017, de 28 d’abril, té per objecte el 
desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març i la seva finalitat és la regulació del procediments de control intern, la 
metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en termes 
homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector públic. 
 
5. Atès que la Diputació de Tarragona, per Decret del Diputat delegat del SAM  de 
data 18 d’octubre de 2018 va aprovar prestar el servei d’acord al model conceptual i 
jurídic de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions 
aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que inclou: 
 
a. Els tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de requisits bàsics als 
efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia de l’article 13 del Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril, amb els extrems o requisits a verificar per a cadascun d’ells, 
i que engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris, a 
excepció d’aquelles a les quals sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització 
prèvia.
 
b. La relació de procediments segons la tipologia de l’expedient, de caràcter bàsic 
per a cada tipus de despeses i obligacions sotmeses a aquest règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia, per a l’adaptació al sector públic local dels requisits fixats 
als Acords de Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per posterior 
de 7 de juliol de 2011, i de 20 de juliol de 2018, pels quals es dona aplicació a la 
previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte a l’exercici 
de la funció interventora en règim de requisits bàsics, o els que siguin vigents en 
cada moment, es concreten en l’Annex 2 “Índex de procediments subjectes a funció 
interventora” publicat en el BOPT núm. 203 de data  23 d’octubre de 2018.
 
c. Els requisits específics per a cada tipus d’actuacions a verificar en la fiscalització 
prèvia i la intervenció prèvia  i  en les bestretes de caixa fixa i en els pagaments a 
justificar, així com dels aspectes o requisits a comprovar,  es concreten en l’Annex 3 
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“Fitxes individuals per a cada procediment dels requisits a verificar en l’exercici de la 
funció interventora” publicat en el BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.
 
6. Per provisió d’alcaldia de data 13 de febrer de 2019 s’ha disposat la formació 
d’expedient per a, , conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 
Local, la implantació, en els seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics en quant a les despeses i obligacions, respecte dels 
extrems fixats per l’Acord del consell de Ministres previst en l’article 152.1 de lla Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general Pressupostària, i de substitució de la 
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus 
ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, així com per sol·licitar l’assistència per implementar el model de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels 
ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre aprovada la seva 
prestació per la Diputació de Tarragona en el Decret del Diputat delegat del SAM de 
data 18 d’octubre de 2018 i publicat al BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.
 
7. En data 13 de febrer de 2019 s’ha emès Informe per el Secretari-interventor 
accidental de l’Entitat.
 
B. FONAMENTS JURÍDICS
 
1. Normativa aplicable: està constituïda bàsicament per les següents normes :
 
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
b. Reia decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministre de 30 de maig de 2008, 
actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011 i de 20 de juliol de 2018, pel qual és 
d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, 
respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. 
 
2. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en 
l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis 
d’autonomia funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà 
d’exercir el control intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i les altres 
entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els 
funcionaris que el portin a terme han de tenir independència funcional respecte dels 
titulars de les entitats controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de 
control eficaç i per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.
 
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control 
efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de 
l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control 
financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius. 
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3. L’apartat 4 de l’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que els òrgans 
interventors poden sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament 
i informe dels serveis d’assistència municipal i dels òrgans competents de les 
diputacions provincials, els cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes 
uniprovincials.
 
4. Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat 
Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons 
l'article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el 13.1 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en 
les entitats del Sector Públic Local.
 
5. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la 
dels seus organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior 
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control 
financer; com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i 
ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. Aquesta 
modalitat no serà extensiva als actes de devolució d’ingressos tal i com estableix 
l’art. 9.3 del RD 424/2017. 
 
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la 
fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per 
actuacions comprovatòries de control financer.
 
6. La Diputació de Tarragona per Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 
d’octubre de 2018 ha aprovat prestar el servei d’acord a un model de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del 
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que comprèn els extrems descrits en el 
punt 4 del present acord.
 
7. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, 
preveu que, addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems 
addicionals que tindran la consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests 
extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar l’objectivitat, la transparència, la no 
discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques. El model 
d’assistència de la Diputació  de Tarragona està configurat de forma que inclou tots 
els requisits mínims fixats pel RD 424/2017, i que son idèntics als aplicats  per 
l’Administració de l’estat en el seu àmbit competència, de forma que la implantació 
del mateix implica que l’ajuntament no aprovarà extrems addicionals. D’aquesta 
forma, el model aplicat per l’Ajuntament resultarà completament normalitzat amb tots 
els ajuntaments que l’adoptin, no només de la demarcació territorial de Tarragona, 
sinó de tot l’àmbit del territori català. El model així definit, respondrà i atendrà 
plenament les verificacions i requisits mínims exigibles. Alhora, el manteniment per a 
l’ajuntament de l’aplicació que gestiona el model, serà íntegrament mantinguda per la 
Diputació, amb el conseqüent estalvi total de costos per a l’Ajuntament, i evitant 
qualsevol tasca instrumental d’ administració del mòdul informàtic, que serà 
íntegrament administrat per la  Diputació de Tarragona.
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8. L’informe emès per la Intervenció de l’Entitat va considerar adient, i la Presidència 
va assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta d’Acord, l’aplicació del règim 
de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, 
respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 
152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i la sol·licitud 
de l’assistència per la implantació del model de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i 
de les Terres de l’Ebre, aprovada la seva prestació per la Diputació de Tarragona perl 
Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018 i publicat en el 
BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018. 
 
9. I igualment va considerar adient, el mateix Informe d’Intervenció, la proposta 
d’Acord de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria 
de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la 
funció interventora sobre els seus drets i ingressos.
 
10. Tanmateix, atesa la complexitat d’implantar aquesta fiscalització i la inexistència 
d’un sistema informàtic propi que faciliti la tasca, es considera adient sol·licitar a la 
Diputació de Tarragona l’assistència en la implementació d’un sistema informàtic per 
a l’exercici de la funció interventora, assistència en el manteniment del programari I 
assistència en la formació i en l’ús de l’eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 18 de febrer de 2019
 
Es proposa al plenari de la corporació l’adopció del següent acord:
 
Primer.- Substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de 
l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent 
a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció 
interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 
9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, i amb efectes igualment d’1 de juliol 
de 2018.
 
Segon.- Adoptar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els 
termes que preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i 
respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 
152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també amb 
efectes d’1 de juliol de 2018.
 
Tercer.- Respecte de l’anterior règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics, aplicar, mitjançant adhesió, el model bàsic d’assistència aprovat per 
la Diputació de Tarragona, mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 
d’octubre de 2018, i publicat al BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de 2018, i, 
correlativament, sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’assistència per a la 
implantació d’aquest model (de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a 
despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre), atès que va ser aprovada la seva prestació en l’esmentat Decret.
 
Quart.- Declarar expressament que qualsevol altra tipologia de despesa també 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, 
havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret  
424/2017, de 28 d’abril.
 
Cinquè.-  Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a 
l’Ajuntament / Entitat local que contradigui la normativa vigent en matèria de control 
intern, a partir de l’entrada en vigor del present acord.
 
Sisè.- Traslladar el present acord a Secretaria, Intervenció i Tresoreria d’aquest 
ajuntament.
 
Setè.- Comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord.

 

Expedient 1480/2018. Planejament General (Modificació), zona verda P18A

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, GGMM de CIU i PP, En 
contra: 0,
Abstencions: 4, GGMM d'ERC i PSC, 
Absents: 0

ANTECEDENTS:
 
1. El Plenari de la Corporació, en sessió de data 25 d’octubre de 2018, va acordar el 
següent:
 
“PRIMER: Aprovar inicialment la  Modificació puntual de les Normes  subsidiàries  i  
de planejament  de Móra d’Ebre de trasllat de la zona verda del polígon 18A, 
promoguda per  aquest Ajuntament i que es justifica en la part expositiva del present 
acord.
 
SEGON: Aprovar el conveni urbanístic per a regular la permuta de terrenys 
patrimonials i la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i de planejament de 
Móra d’Ebre entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la mercantil Vilanova Fustes, SCCL.
 
TERCER: Sotmetre  l'expedient de modificació puntual així com el conveni urbanístic 
a informació  pública  pel termini  d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de  
la  Província de Tarragona,  en un dels diaris  de  més circulació  de  la  província i  
 al  tauló  d'anuncis de l'Ajuntament   per tal que qualsevol que ho  desitgi  pugui 
examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions 
que consideri oportunes, d’acord amb l’article 85 de la Llei d’urbanisme, aprovat el 
text refós mitjançant el DL 1/2010, de 3 d’agost, i l’art. 26 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. Així mateix, donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria 
d'informació pública del procediment de planejament i dels acords d'aprovació que 
s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web municipal. 
 
QUART: Concedir audiència per un termini d'un mes a tots els  Ajuntaments, per tal 
que puguin examinar l'expedient i tinguin també  la  possibilitat de presentar les  
al·legacions  que considerin convenients.
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CINQUÈ: Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, en aquest cas,  a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya.
 
SISÈ: Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni i de tots 
aquells altres documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
 
SETÈ: Notificar el present acord a Vilanova Fustes, SCCL, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.”
 
Els anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 210, de data 2 
de novembre de 2018,  en el Diari Més Ebre de data 2 de novembre de 2018, al 
tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal. 
 
També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta 
l’àmbit objecte de modificació.  
 
Així mateix, el citat acord es va notificar en data 30 d’octubre de 2018 (NRS 1799/18) 
a la mercantil Vilanova Fustes, SCCL, com a interessats en l’expedient de 
modificació puntual de NNSS en tràmit i en el conveni urbanístic aprovat.
 
En data 21 de desembre de 2018 es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, com a organisme afectat per raó de llurs competències sectorials.
 
Com sigui que en data 13 de febrer de 2019 s’ha rebut informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua en relació a aquesta modificació puntual en què es conclou el següent:
 
“Conclusions
 
Atès tot allò que he exposat, informo sobre modificació puntual de les NNSS de Móra 
d’Ebre “Trasllat de la zona verda del polígon 18A”, el següent:
 
- En relació amb els terrenys de DPH, no ha de presentar noves afeccions sobre el 
DPH i el règim de corrents de cap curs hídric. En qualsevol cas, caldrà que les 
actuacions que es situïn dins la zona de policia de lleres tramitin la corresponent 
autorització d’obres i respectin en tot moment la zona de servitud per a ús públic 
associada als terrenys de DPH.
- Respecte a l’abastament i sanejament, favorablement en tant els canvis proposats 
no afectaran les condicions actuals.
- Quant a la inundabilitat, tal com s’explica amb més detall a l’apartat corresponent, 
de tots els àmbits afectats, únicament el canvi de la zona verda del P18A es veuria 
afectat per la inundabilitat del riu Ebre, situant-se aquest polígon dins ZFP i zona 
inundable del riu Ebre, els condicionants de les quals s’hauran de tenir en compte en 
el seu futur desenvolupament. Concretant sobre aquest àmbit, el fet que la 
requalificació deixi la nova zona privada com a no ocupable fa compatible aquest 
canvi amb les limitacions que imposa el RDPH i per tant s’informa favorablement.” 
 
Vist que no s’han presentat al·legacions durant el termini d’informació pública d’un 
mes de l’expedient de modificació puntual així com el conveni urbanístic.
 
Pel que fa a la competència d’aprovació definitiva de la MPNNSS aquesta 
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correspondrà al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques (avui 
Territori i Sostenibilitat), previ informe favorable de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme competent i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’art. 98.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Atès el que s’estableix als articles 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya  i articles 117 i 
118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 18 de febrer de 2019
 
Es proposa al plenari de la corporació l’adopció del següent acord:
 
Primer.- Aprovar provisionalment la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries 
i  de planejament  de Móra d’Ebre de trasllat de la zona verda del polígon 18A”, pels 
motius justificats a la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el conveni urbanístic per a regular la permuta de 
terrenys patrimonials i la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i de 
planejament de Móra d’Ebre entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la mercantil 
Vilanova Fustes, SCCL i procedir a la seva formalització.
 
Tercer- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 
Quart.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè, previ el seu informe favorable i de la 
Comissió d’Urbanisme de Catalunya, es trameti al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat perquè aprovi definitivament la modificació puntual amunt indicada. 

 

Expedient 309/2019. Procediment Genèric, Mocio GM PSC, per la defensa de la 
convivència, les llibertats i la democràcia.

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

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA PER LA DEFENSA DE LA 
CONVIVÈNCIA, LES LLIBERTATS I LA DEMOCRÀCIA   
 
Atès que sempre hem treballat per a la consecució d’una societat democràtica, 
igualitària i per la justícia social com a base del progrés compartit. 
 
Atès que al llarg d’aquests anys hem aconseguit prosperar com a societat, avançar 
en drets socials i llibertats i aprofundir en el camí democràtic que va emprendre el 
nostre país. 
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Atès que com a societat hem sabut fer front a reptes col·lectius, hem sabut estar 
units en els moments més durs de la nostra història, com quan vàrem viure els 
efectes del terrorisme, i hem treballat sempre per a la cohesió social i la pluralitat. 
 
Atès que així és com hem transformat pobles i ciutats d’arreu del territori i com hem 
construït els millors anys del nostre país. 
 
Atès que la crisi econòmica va comportar una greu sacsejada també del nostre 
sistema polític i les institucions i davant d’aquesta situació hem defensat sempre la 
necessitat d’avançar en un aprofundiment democràtic per enfortir-nos com a societat, 
amb esperit constructiu i voluntat de preservar els avenços aconseguits. 
 
Atès que, no obstant tot això, vivim l’auge de moviments populistes, el creixement del 
nacionalisme i l’extrema dreta al conjunt d’Europa. Uns moviments que imposen una 
retòrica de l’enfrontament, que neixen, viuen i creixen amb el conflicte i que 
s’alimenten de les desigualtats socials. Ho hem vist a Catalunya, i ara també amb els 
resultats de les eleccions a Andalusia. 
 
Atès que aquests moviments representen una amenaça real al que ha estat la nostra 
lluita per a la consecució d’una societat més justa, lliure, igualitària, feminista, 
fraternal i plural, així com dels valors de l’europeisme que han contribuït al major 
període de pau al continent. Aquests valors avui es veuen amenaçats i com a 
demòcrates estem disposats a fer-hi front. 
 
Atès que el conflicte independentista ha alimentat aquesta confrontació i recorre 
sovint a la retòrica de l’enfrontament que malmet la cohesió social i la convivència. 
Apel·lacions a vies eslovenes o similars són d’una irresponsabilitat sense 
precedents, que posen en risc tot el que s’ha aconseguit fins ara, tot el progrés 
guanyat en aquests anys de democràcia. 
 
Atès que cohesió social i convivència són dos bens preuats que cal preservar per 
damunt de tot.A la vegada estem convençuts que és només des del respecte a totes 
les idees, el respecte a la llei i a les institucions, que serem capaços de traçar un 
futur millor. 
 
Atès que, malgrat la utilitat i el reconeixement internacional rebut per la llei integral 
contra la violència de les dones, de l'important procés de presa de consciència social 
que s'ha produït al nostre país sobre la gravetat de la violència masclista i el gran 
obstacle que això suposa per a la convivència democràtica, malgrat tot això, avui, 
algunes forces polítiques plantegen una demolició de tota l'estructura de prevenció, 
atenció i protecció de les dones víctimes de violència masclista 
 
Per tot això, el Grup Socialista a l’Ajuntament de Móra d’Ebre presenta per a la seva 
consideració i adopció els següents ACORDS: 
 
1. Ens comprometem a barrar el pas a les institucions de Catalunya a les forces 
d’extrema dreta, establint un cordó sanitari perquè no arribin al poder,i a la vegada a 
denunciar els discursos que incitin a l’odi i la intolerància als nostres pobles i ciutats i 
que amenacen drets i llibertats aconseguits en 40 anys de democràcia. 
 
2. Instem, especialment a partits com C’s i PP de Catalunya, a recuperar l’esperit 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

constitucional i els valors europeistes per rebutjar qualsevol tipus d’aliança amb 
formacions d’extrema dreta com VOX. A la vegada instem a les formacions 
independentistes a separar-se del discurs de la confrontació i comprometre’s amb el 
respecte a les institucions. Instem al conjunt de formacions polítiques a treballar pel 
respecte i la convivència. 
 
3. Expressem el nostre rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni 
l'eliminació o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la 
violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les 
víctimes. I en aquest sentit, rebutgem l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o 
implícit, amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de 
protecció de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que 
comporten un altíssim risc d'agreujar el problema. 
 
4. Impulsarem des del món local un Pacte per la Convivència, amb l’objectiu de 
preservar aquest bé als barris, carrers i places d’arreu del país; vetllar per la 
neutralitat en l’espai públic i les institucions, per la cohesió social i treballar per 
eliminar els discursos d’odi i intolerància. 
 
5. Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya revertir urgentment les polítiques 
de retallades i de desmantellament dels serveis públics que han afeblit greument 
l’estat del benestar. Aquest afebliment dels serveis públics i l’increment de les 
desigualtats alimenten l’aparició dels populismes. 
 
6. Exigim al Govern de la Generalitat un Pla de Xoc als Barris per enfortir els 
ajuntaments, recuperar urgentment la Llei de Barris dels governs catalanistes i 
d’esquerres i impulsar les inversions necessàries per a garantir el futur als nostres 
pobles i ciutats, especialment a aquells barris amb greus problemes d’exclusió social. 
Només assegurant un present digne i unes institucions compromeses amb la 
transformació de la realitat social del país aconseguirem atacar d’arrel els discursos 
populistes que fomenten l’odi, la por i la divisió a la nostra societat. 
 
7. Exigim a totes les administracions un Pacte per a la Seguretat, per a garantir més 
efectius dels Mossos d’Esquadra realitzant tasques de seguretat ciutadana, tasques 
de prevenció i vetllant per la convivència a l’espai públic juntament amb les policies 
locals i els cossos de seguretat de l’Estat. Reivindiquem la seguretat des de 
l’esquerra perquè sabem que la seva absència obre la porta a tots els populismes. 
 
8. Fem una crida al conjunt de la societat civil, associacions i sindicats a sumar-se en 
aquesta defensa dels nostres drets i llibertats. Volem impedir democràticament que 
grups i representants d’extrema dreta participin o condicionin en la vida diària de tots 
els nostres col·lectius democràtics. Volem evitar que el discurs de l’odi obtingui cap 
aparença de legitimitat, es normalitzi o es banalitzi per mitjà de qualsevol ens 
democràtic. 
 
9. I promourem declaracions institucionals a tots els municipis de Catalunya en 
defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia al món local: cap pacte amb 
l’extrema dreta, cap concessió per a preservar la convivència. 
 
10. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de 
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Catalunya, a la Delegació del Parlament Europeu a Barcelona, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis 
 
La sra. Dolors Gurrera explica el contingut de la moció, llegeix el document.
El sr De La Guia pren el primer torn de paraula i explica que encara que ERC comparteix molts 
punts de la moció, la rebutgen per com esta redactada i que inculpa al independentisme per  
l’auge de l’extrema dreta.
El sr. Melchor es manifesta en el mateix sentit i afegeix mes arguments en contra.
 
El sr. Launes també afirma que votarà en contra.

 

Expedient 312/2019. Procediment Genèric, Declaració constitucional de 
l'ajuntament de Móra d'Ebre, de rebuig a la instal·lació dels macro abocador de 
Riba-roja

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L‘AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE DE 
POSICIONAMENT DE REBUIG AL PROJECTE DEL MACRO ABOCADOR QUE ES 
PRETÉN CONSTRUIR AL MUNICIPI DE RIBA ROJA D’EBRE   
 
Arrel de la inquietud i rebuig que a provocat l'anunci del projecte de construcció d'un 
macro abocador al municipi de Riba Roja d’Ebre, es va celebrar un Consell 
d'Alcaldes a la Ribera d'Ebre, el passat dia 04/01/19, perquè l'alcalde de Riba Roja 
podés informar de primera mà del projecte i les seves característiques  i que la resta 
d'alcaldes/esses de la comarca expressessin la seva postura envers el projecte.
 
El sentiment de rebuig envers el projecte es pot qualificar de pràcticament unànime, 
fet que va propiciar prendre l'acord de redactar i sotmetre a votació, inicialment, del 
Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i posteriorment de tots i cadascun dels 
ajuntaments de la comarca i comarques veïnes, si s'escau. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
- A la nostra comarca hem patit la deslocalització d’empreses, patim per la incertesa 
del futur post-nuclear i la manca de diversificació econòmica que tenim, de moment, 
per fer-hi front.
 
- Tenim un abocador a Tivissa, que en principi era pels municipis de les comarques 
de Terra Alta, Priorat i Ribera d’Ebre, que s’ha convertit en un gran abocador de més 
de la meitat de Catalunya de residus industrials, amb tot el que això suposa. Trànsit 
rodat de tràilers per les nostres terres, ha marcat el perfil geogràfic del sud de la 
comarca, i el llast que suposa pels municipis veïns d’una instal·lació així pel seu 
desenvolupament turístic.  
 
- A La Ribera d’Ebre hem apostat pel turisme de qualitat que aprofiti els nostres 
actius històrics, patrimonials i naturals. Hem apostat pel sector primari i sobretot pel 
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sector agroalimentari, posant en valor els nostres productes i la seva qualitat. 
Aquesta és una línia de treball que ha costat molt de consensuar i engegar, però que 
ha aconseguit que tots els municipis de la comarca, i persones a nivell particular,  hi 
apostem, i després de tants esforços per a què això sigui així, un projecte com el de 
l’abocador de residus industrials que es planteja al municipi de Riba-roja xoca 
frontalment amb la línia marcada i consensuada  a la nostra comarca. 
 
- Volem un projecte de comarca on el desenvolupament econòmic i social de tots els 
nostres municipis estigui basat en el turisme rural i gastronòmic, en els nostres actius 
històrics i naturals, en la qualitat dels nostres productes i el nostre entorn, i una 
indústria compatible amb la Reserva de la Biosfera. I no un model de 
desenvolupament que es basi en portar tones i tones de residus industrials de tot 
Catalunya pel benefici econòmic d’un sol municipi, que de ben segur llastrarà, encara 
més, l’esdevenir de la nostra comarca de per vida. 
 
- No podem admetre que de nou es plantegi un altre abocador per albergar la brossa 
de més de mitja Catalunya. La Ribera d’Ebre, i les Terres de l’Ebre, ja ha contribuït 
més que suficientment i hem sigut més que solidaris en acollir els residus de més de 
mig País durant molts anys.
 
Es per tot això que els grups municipals de l’ajuntament de Móra d’Ebre, 
 
ACORDEN
 
1. Manifestar l’oposició frontal al projecte d’abocador que es planteja a Riba-roja, que 
es contrari a la línia de desenvolupament econòmic consensuada per tots els 
municipis riberencs i marcaria molt negativament el futur de la nostra comarca.
 
2. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Agència Catalana de Residus 
que paralitzin immediatament els tràmits del projecte de l’abocador.
 
3. Instar als promotors del projecte, la UTE l’Estaca (Urbasser i Griñó) que retiri 
immediatament el projecte de l’abocador
 
4. Instar a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre a no autoritzar el projecte presentat per a 
la construcció d’un abocador de residus industrials.
 
5. Instar a tots els Ajuntaments de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat a no donar 
cabuda a un projecte similar al seu terme municipal.
 
6. Instar a totes les institucions, entitats cíviques, econòmiques i socials del territori, 
que es sumin en aquest posicionament.
 
7. Comprometre'ns a realitzar totes les accions necessàries que estiguin  al nostre 
abast per què aquest projecte d’abocador no tiri endavant, pel bé del futur de la 
nostra comarca i d’aquells  que l’estimem i que pretenem viure-hi, gaudir-la i que els 
nostres fills també ho puguin fer. 
 
8. Fer arribar aquest acord a tots els Ajuntaments de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i 
el Priorat, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, i a l'Agencia de Residus de 
Catalunya, a la Delegació del Govern i a la presidència del Parlament perquè la 
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traslladi a tots els grups parlamentaris
 

 

Expedient 311/2019. Procediment Genèric, Moció GM de CIU en relació a la 
construcció de l'Heliport de Móra d'Ebre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ A LA 
CONSTRUCCIÓ DE L’HELIPORT DE MÓRA D’EBRE
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
Es sobradament conegut per tot el territori el fet que Móra d’Ebre alberga un heliport 
al costat de les instal·lacions del Parc de Bombers d’aquesta mateixa localitat. 
Aquest heliport te una antiguitat més que considerable, superior als 20 anys, donant 
servei no només a l'helicòpter de rescat del Departament d’Interior, sinó també a 
l'helicòpter d’extinció d’incendis del mateix departament i també pràcticament des de 
la existència de l’Hospital a l'helicòpter d'emergències mediques.
 
Atesa la evolució de la normativa, és fa del tot necessària l’adequació d’aquest 
heliport a la normativa vigent i també a que puguin operar des de la mateixa 
instal·lació helicòpters amb vol nocturn.
 
Des de l’Ajuntament de Móra d’Ebre s’ha instat als diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya a consensuar un model de l’heliport únic al municipi que 
pugui donar servei a les necessitats dels Departaments d’Interior i Salut de manera 
indistinta.
 
L’ajuntament de Móra d’Ebre ha negociat amb el Departament de Territori de la 
Generalitat l’execució del projecte d’estudi de necessitats d’adequació d’aquest 
heliport que ja s’ha dut a terme per part d’aquest departament.
 
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha negociat també amb el Departament de Territori de 
la Generalitat el finançament de la construcció d’aquest heliport que aniria 
integrament a càrrec del Departament de Territori, comprometent-se aquest a 
conveniar i cedir l'ús d’aquesta nova instal·lació als Departaments d'Interior i Salut.
 
El departament d’Interior ha manifestat la seva conformitat amb el projecte, la seva 
execució i la posterior utilització, tot i no poder aportar finançament per la construcció 
del mateix.
 
El Departament de Salut no ha expressat la seva conformitat, al·legant que s'està 
plantejant un estudi de reubicació de mitjans aeris a tot el territori nacional, i que fins 
que no el tinguin fet (dos mesos aproximadament) no es pot pronunciar sobre la 
idoneïtat de continuar mantenint l'helicòpter d'emergències mèdiques a Móra d’Ebre.
 
Tanmateix fa ben poques setmanes varen poder ser testimonis de l'anunci fet des de 
la Conselleria de Salut de la construcció d'un nou heliport preparat per a vols 
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nocturns a Tortosa, finançat íntegrament per aquest Departament, el de Salut.
 
El fet que el Departament de Salut no es pronuncií en el tema de Móra d'Ebre, 
comporta de moment la paralització de la construcción del nou heliport de Móra 
d’Ebre. Seria imperdonable, després de tants anys, que ara que el projecte esta 
redactat, existeixen els terrenys, existeix el finançament per abordar la construcció i 
la conformitat de la majoria de les parts que n’han d’intervenir d’una manera o un 
altra, aquest projecte quedi parat, sense data, un cop més i sense poder veure la 
llum de manera definitiva. 
 
Es per tot això que és demana al Ple de la corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS
 
1.- Demanar a la Conselleria de Salut i per tant a la Consellera d'aquest departament 
que es pronunciïn, en un termini no superior a dos mesos, sobre la idoneïtat en la 
ubicació de l'helicòpter d’emergències mediques situat a Móra d'Ebre des fa mes de 
20 anys, fet que permetria l'inici de les obres de construcció del nou heliport a Móra 
d'Ebre.
 
2.- Traslladar aquesta moció als Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre, la Terra 
Alta i el Priorat per tal que la sotmetin a votació en els seus respectius plenaris.
 
3.- Traslladar un copia de la moció, un cop aprovada, si s'escau, a la Direcció 
Territorial de Salut de les TTEE i al Delegat del Govern a les TTEE, sol·licitant la seva 
implicació en la resolució d'aquest tema de manera immediata. 
 
L’alcalde explica els motius pels quals pensen que és un dels moments més oportuns per tirar 
endavant  la construcció del nou heliport, donat que es disposen dels terrenys adequats que 
els  aporta l’ajuntament,  la redacció del  projecte i  el  finançament que aniran a càrrec del 
departament de Territori, i aporta informació nova sobre un estudi preliminar per concloure 
quina és la ubicació definitiva de l’helicòpter de serveis mèdics on recomanen no canviar-lo 
d’ubicació, i tanmateix, d’acord amb les darreres converses mantingudes darrerament que els 
han portat ha modificar el text de la moció que es va informar a la comissió, evidenciant el  
termini demanat per Salut i la no aportació de finançament d’Interior.  
La sra. Cinta Agne demana aclariments sobre aquesta nova informació, l’alcalde li explica amb 
mes detalls. Ella comenta que no li sembla  be que hagin fet així la moció, que tindrien que 
haver-ho fet en comú amb els altres grups.
La sra.  Gurrera afirma que estan a favor de mantindre el helicòpter al municipi.
S’entaula una breu discussió entre la Sra. Agne i el Sr. Alcalde
 
El sr. Launes diu que votarà a favor.

 

Expedient 313/2019. Procediment Genèric, Escrit Plataforma afectats 
gasolinera

Favorable Tipus de votació: 
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Unanimitat

A la vista de l’escrit presentat per la plataforma d’afectats per la gasolinera que tot 
seguit es transcriu:
 
“Plataforma afectats per la gasolinera
 
Qui som?
Som un grup de veïns de Móra d’Ebre afectats directa o indirectament per la futura 
instal·lació de la benzinera i àrea de rentat de vehicles que FRAGADIS SL (SPAR) 
vol ubicar al nostre poble.
Som gent com tu, que només volem un entorn segur i agradable per poder viure en 
pau.
 
Que exposem
Davant el recent coneixement dels veïns de l’expedient 1314/2018, iniciat el 
13/02/18, mitjançant carta durant la setmana del 18/02/19 en la que es comunica per 
part de l’ajuntament als veïns immediats la intenció de la instal·lació de la gasolinera, 
i de la sol·licitud de la llicència ambiental, necessària per la llicencia d’activitat, 
exposem:
 La parcel·la on es vol instal·lar forma part d’un àmbit plenament urbà i d’us 
residencial.
 Es vol construir “paret a paret” amb dos blocs d’habitatges i de impacte directe en 
Unifamiliars i altres blocs residencials.
 A menys de 20 metres d’una llar d’Infants.
 A menys de 50 metres de l’Institut de secundària.
 A menys de 70 metres del Jeroni de Moragues.
 En un radi de 10 km ja hi ha 6 estacions de subministrament de carburants, fet que 
contrasta amb la baixa densitat de població del territori.
 S’incrementarà el transport de mercaderies perilloses pel nucli urbà. No només dels 
combustibles fòssils que comercialitzarà l’estació de servei, sinó també dels vehicles 
pesants que vindran a carregar dipòsits.
 S’incrementarà la circulació en carrers interiors, just a la sortida de la llar d’infants i 
de l’institut, fet que augmentarà la probabilitat d’accidents tant de vehicles com per 
atropellament de vianants, dels quals una part important petits amb moviments 
imprevisibles.
 Perillositat associada a l’emmagatzematge de combustibles fòssils.
 L’exposició a productes altament contaminants com els hidrocarburs, genera 
impactes nocius sobre la salut dels habitants.
 La parcel·la esta en una illa tancada d’habitatges, en un entorn d’us residencial, fet 
que impacta de forma directa a famílies senceres que veurien deteriorada la seva 
salut, la seva qualitat de vida, així com la devaluació immediata dels seus habitatges.
 El nivell de soroll generat pels compressors de l’àrea de rentat, així com el trànsit 
de vehicles 24 hores es inacceptable per una zona tranquil·la i d’us exclusivament 
residencial.
 La segura contaminació de l’aire que respirem per l’emissió de gasos dels 
combustibles fòssils que es desprèn en una gasolinera es inacceptable per una zona 
residencial.
La segura producció d’olors i gasos que poden provocar impacte directe en la salut i 
el benestar de la població.
 El tràfec de combustible pot emetre vapors formant mescles que comporta un risc 
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significatiu d’explosió i incendi.
 La contaminació per abocaments al clavegueram de substancies inherents a aquest 
tipus d’instal·lació amb repercussions al medi ambient i a la xarxa municipal.
 La proximitat de parcs infantils que es veurien afectats.
 L’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que l’hidrocarbur aromàtic 
benzè (C 6 H 6) és un poderós contaminant carcinogen que pot produir leucèmia i 
càncer de colon.
L’exposició de llarga durada a alts nivells de benzè també pot causar danys 
hematològics, immunològics i sobre el sistema nerviós central. L’OMS no estableix 
un valor límit pel fet que no hi ha un nivell per sota del qual s’elimini el risc derivat de 
l’exposició al benzè.
També assenyalen que les principals fonts de benzè són les emissions del tràfic 
rodat, les emissions de determinades activitats industrials, així com els processos de 
càrrega i descàrrega de combustible en les benzineres.
 
Que sol·licitem
Manifestem el nostre rebuig a la construcció de la gasolinera i del àrea de rentat de 
vehicles dins el casc urbà pels motius exposats anteriorment.
Sol·licitem l’adhesió pública a aquest comunicat, mitjançant moció tractada al ple 
municipal i posicionament dels diferents partits polítics al respecte”.
 
Els  portaveus  de tots  els  grups  municipals  expressen  les  seves  opinions en  contra  de la  
benzinera, i s'adhereixen al comunicat presentat per la plataforma d'afectats.
 
L’alcalde  explica  que  esperen  trobar  una  formula  jurídica  que  els  hi  permeti  denegar  la  
llicencia sense tindre que concórrer en pagaments. Veient que tots estan a favor de la moció, 
proposa l’adhesió dels grups municipals a aquest escrit.

 

 

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 2019-0006 07/02/2019 0:00
Expedient 187/2019 -- Bestretes empleats públics 
2019 --

DECRET 2019-0005 29/01/2019 0:00
Expedient 134/2019 -- Sol·licitud canvi 
responsable Oficina Virtual Ministerio Hacienda --

DECRET 2019-0004 11/01/2019 0:00
Expedient 52/2019 -- Jubilació anticipada Esteve 
Margalef Font --

DECRET 2019-0003 11/01/2019 0:00
Expedient 1124/2018 --Expedient sancionador 
JUST IN  titular Jacob Papaseit Sanchez --

DECRET 2019-0002 11/01/2019 0:00
Expedient 590/2018 -- Contractació temporal i 
puntual de personal suport brigada d'obres --
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DECRET 2019-0001 02/01/2019 0:00
Expedient 1/2019 -- Decret sol·licitud bestreta 
BASE Gestió d'Ingressos Locals --

DECRET 2018-0079 31/12/2018 0:00
Expedient 1826/2018 -- Aprovació despeses 
31-12-2018 --

DECRET 2018-0078 20/12/2018 0:00 Expedient 1815/2018 -- Decret convocatòria PL --

DECRET 2018-0077 14/12/2018 0:00 Expedient 1786/2018 -- Decret convocatòria CI --

 

 

Informacions presidència

No es tractà per no haver-hi

  

C) PRECS I PREGUNTES

 

La sra. Agne comenta que estaria be introduir al Poum algun canvi per evitar coses com lo de 
la benzinera.
 
L’alcalde explica que encara esta en procés inicial i hi ha temps per afegir canvi.
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