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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2020/1 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / de febrer / 2020

Durada Des de les 19:30 fins a les 21:00 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Diego Navarro Pascual

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39880357J Andreu Cano Fortuño SÍ

78576834W Cinta Agné Sabaté SÍ

33877656J Dolors Gurrera Romo SÍ

39867547Z Joan Piñol Mora SÍ

39899811D Jordi Fornos Peleja SÍ

39834722X Julio Roca Font SÍ

47768736J María Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

39706436H Ruben, Biarnes Renedo SÍ

39810877Q Santiago Campos Piñol SÍ
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39685502Z Sixte Melchor Giménez SÍ

 

El Secretari en funcions posa de manifest que les intervencions dels membres que 
consten en la present acta, són exclusivament un resum, d'acord amb el que disposa 
l'art.  109.1.g)  del  ROF:  “opiniones  sintetizadas  de  los  grupos  o  miembros  de  la 
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones”, en el mateix sentit, l'art. 
50 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril:  “deberán 
recogerse sucintamente las opiniones emitidas”, per tant s'ha obviat bona part de les 
mateixes, per entendre que ni aporten ni modifiquen la importància intrínseca del propi 
acord finalment adoptat.

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, JxM, ERC, JJxM i FP, En contra: 0, 
Abstencions: 2, PSC, Absents: 0

Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
 
El secretari interventor en funcions  procedeix a donar lectura de les actes  núms. 11 
i 12, corresponents a les sessions celebrades els passats dies 29 d'octubre i 12 de 
desembre de 2019.  
 
La Sra. Latorre posa de manifest que a l’acta núm. 11, es va presentar una moció 
institucional, és a dir conjunta de tots els grups, en relació a les mesures 
energètiques de les famílies vulnerables i que a la votació posa que el seu grup es 
va abstenir. En relació a l’acta núm. 12 es retalla les seves afirmacions pel que fa a 
l’expedient 1381/19 i a més, apareix com a nota que s’escurcen les intervencions i 
per tant es minva el dret d’informació del ciutadà i que si es retallen les actes és una 
disminució dels drets dels membres de la Corporació, i llegeix el paràgraf inserit per 
secretaria en l’encapçalament de les actes en relació a la normativa vigent pel que fa 
al registre de les intervencions dels membres en les actes, a la qual cosa mostra la 
seva disconformitat. El Sr. Alcalde comenta que no tingui problema que si així ho 
considera manifesti el que cregui oportú. Per part de Secretaria es respon que en 
cap moment es disminueix els drets dels membres de la Corporació, es tracta de 
resumir les intervencions dels mateixos obviant els comentaris que no tinguin 
afectació en l’acord definitiu.
 
Les actes núms. 11 i 12 són aprovades per 11 vots a favor dels representants dels 
GGMM de JxM, ERC, FP i TTxM i dues abstencions del les representants del GM del 
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PSC.

 

Expedient 350/2019. Planejament General (Modificació), regulació usos 
gasolinera i serveis auxiliars

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, JxM, JJxM i FP, En 
contra: 0, Abstencions: 4, PSC i 
ERC, Absents: 0

Es presenta la documentació tècnica de la  “Modificació puntual de les normes 
subsidiàries de Móra d’Ebre, per la regulació dels usos de gasolinera i serveis 
auxiliars” redactada pels Serveis tècnics municipals, per encàrrec del Ple de la 
Corporació en sessió de data 21 de març de 2019.   En el mateix acord hi consta la 
suspensió pel termini d’un any de l’atorgament de llicències urbanístiques i 
d’instal·lació o ampliació d’activitats per a l’ús de gasolinera i serveis auxiliar en 
l’àmbit de sòl urbà i urbanitzable, excepte la zona d’implantació industrial clau 4 en 
sòl urbà i clau 7, 7A i 7B en sòl urbanitzable.  L’acord es va publicar al BOPT núm. 
2019-02921 en data 28/03/2019,  al tauler d’anuncis i a la seu electrònica. 
 
Els antecedents més destacats que han motivat aquest tràmit de modificació del 
planejament i concretament l’ús industrial son els següents:
 
-En data 07/09/2018 NREE 140 es presenta sol·licitud de llicència ambiental per a 
instal·lar una estació de servei amb centre de rentat de vehicles a la parcel·la situada 
al c. Santiago Rusiñol, núm. 3 per part de  Fragadis, SL. 
 
-Realitzats els diferents tràmits administratius preceptius que estableix la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, entre 
el 20/02/2019 i el 26/02/2019 es fan efectives les notificacions d’informació veïnal i 
es tramet l’anunci d’informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
per a la seva publicació.
 
-En data 25 de febrer de 2019, l’alcalde i el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre es reuneixen amb un grup de veïns de Móra d’Ebre afectats que 
manifesten, entre d’altres, el seu interès en constituir-se com a plataforma per lluitar 
contra la construcció de la benzinera i àrea de rentat de vehicles. En aquella mateixa 
reunió, oberta a tota la comunitat, l’alcalde manifesta també la seva inquietud per la 
situació reafirmant-se que des de l’Ajuntament es faran tots els passos necessaris, 
dins de la protecció dels drets de les parts, per tal que FRAGADIS, SL replantegi el 
projecte.
 
-En data 26 de febrer de 2019 (NRE 487/19) 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 la mercantil FRAGADIS, SL vol instal·lar van presentar escrit 
en què exposen els diferents motius pels que, segons els mateixos, sol·liciten el 
rebuig a la construcció de la benzinera i de l’àrea de rentat de vehicles dins el casc 
urbà, a més a més, de sol·licitar l’adhesió pública al citat comunicat, mitjançant moció 
tractada al ple municipal i posicionament dels diferents partits polítics al respecte, 
aprovant-se per unanimitat.
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-La resta de la setmana del 25 de febrer a l’1 de març es van mantenir contactes 
telefònics continus amb representants de FRAGADIS, S.L. per comunicar el malestar 
generat entre la població pel projecte plantejat.
 
-Mentrestant, l’expedient de tramitació de la llicència ambiental continuava el seu 
tràmit administratiu per part de la Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre.
 
-En data 04/03/2019 NRE 556 el Sr. Oscar Plana Romeu, apoderat en representació 
de  FRAGADIS, SL presenta sol·licitud en el que manifesta el seu interès de desistir 
de la sol·licitud de la llicència ambiental presentada per a la instal·lació d’una activitat 
d’Estació de servei i rentat de vehicles al solar situat al c. Santiago Rusiñol, cant. 
Alcalde Pere Aviñó cant. Joan Miró, demanant  que aquest Ajuntament acordi la seva 
conformitat, desistint de la llicència ambiental esmentada.
-La Junta de Govern Local, en data 11/03/2019  va acordar acceptar el desistiment a 
la sol·licitud presentada per FRAGADIS, SL i declara  la finalització del procediment 
iniciat a instancia de l'interessat i l'arxiu de les actuacions realitzades fins a la data. 
-En base als motius exposats i un cop examinada la problemàtica i alerta social 
sorgida a la població envers la instal·lació d’una activitat d’aquestes característiques, 
com és una benzinera, estació de servei, amb àrea de rentat de vehicles, dins del 
casc urbà del nostre municipi, es creu del tot necessari realitzar un estudi detallat i 
pausat des d’un punt de vista urbanístic dels tipus de sòl que poden ser susceptibles 
o no d’implantar una instal·lació d’aquest tipus. 
-Per tot això, i tenint en compte la regulació establerta en les disposicions legals 
vigents i aplicables sobre aquesta matèria, cal establir una regulació detallada 
d’aquest ús al nostre municipi que insta d’ofici aquest Ajuntament mitjançant una 
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Móra d’Ebre.
- Així doncs, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 04/03/2019, es va 
resoldre elevar al Plenari de la Corporació la proposta d’estudi d’una Modificació 
Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Móra d’Ebre, i la suspensió 
de l’atorgament de llicències d’instal·lació d’activitat de gasolinera i serveis auxiliars 
durant el termini legal corresponent,   acords que es van adoptar pel Ple de la 
Corporació en data 21 de març de 2019 com s’ha exposat al primer paràgraf del 
present acord. 
Redactada pels Serveis Tècnics municipals la Modificació puntual de les normes 
subsidiàries de Móra d’Ebre, per la regulació dels usos de gasolinera i serveis 
auxiliars,  per part de l’Alcaldia, en data 8 de gener de 2020, es presenta a tots els 
grups municipals.
 
En l’esmentada  Modificació hi consta l’estudi realitzat pels serveis tècnics sobre els 
usos industrials preexistents en sòl urbà, d’acord amb la classificació de categories 
d’indústria que regula la llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, pel que fa a les activitats amb incidència ambiental,  entre 
les que s’hi troba la industria del tèxtil, de la pell i cuirs, alimentària, de la fusta, del 
suro i de mobles i  del paper i els tallers.   L’ús industrial contempla activitats de molts 
tipus, de dimensions variades i equipaments diversos, que no esta reservat 
únicament als polígons industrials. La regulació actual no ha suposat problemàtiques 
veïnals significatives  des de l’entrada en vigor de les Normes subsidiàries i no ha 
necessitat de modificació  o precisió fins el moment actual. El municipi disposa a 
l’interior del sòl urbà no industrial, un ventall divers amb diferents usos que han 
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esdevingut compatibles amb l’habitatge,  i que aquesta ha estat una estratègia 
adequada per al desenvolupament econòmic i a la realitat del municipi.  
 
L’objecte d’aquesta modificació es ordenar la implantació dels usos de gasolinera i 
serveis auxiliar en el sòl urbà, prohibint-se explícitament a les Claus 1, 2 i 3, i 
permetent-se en la zona d’implantació industrial. Clau 4. 
 
Per altra banda, no procedeix preveure limitacions en sòl urbanitzable ja que el seu 
desenvolupament requerirà  de plans parcials, estudis de detall, etc.  que  hauran de 
definir els usos permesos.
 
En data 16 de gener 2020, el Grup Municipal Fem Poble AMUNT presenta 
suggeriments a la Modificació puntual de les normes subsidiàries de Móra d’Ebre, 
per la regulació dels usos de gasolinera i serveis auxiliars referents a correccions 
ortogràfiques i sintàctiques del document.
 
En data 20 de gener 2020, el Grup Municipal Tots i Totes per Móra presenta els 
suggeriments  que tot seguit es resumeixen : 
- Considera que cal regular l’ús de la categoria 2 industrial  que inclou potencialment 
moltes possibilitats d’activitats industrials.
- No entén, ni troba correcte que la categoria 2 industrial estigui definida com 
“molèsties compatibles amb l’habitatge”
- Finalment es formulen propostes per les quals s’hauria de qüestionar l’admissió  
activitats de la categoria 2, en les Claus urbanístiques 1 i 2 o modificar el 
procediment administratiu d’atorgament de llicències, com ara consultes populars o 
l’aprovació pel plenari de la Corporació i per unanimitat.  
  
En data 21 de gener 2020, el Grup Municipal Partit Socialista Català Mora d’Ebre 
presenta els següents suggeriments, fora de termini,  després de mantenir una 
reunió amb els Serveis Tècnics municipals:
 
- Art. 48 vigents NNSS: considera que no s’hauria de permetre cap tipus 
d’abocament industrial en cap curs hídric
- Art. 111: referent a la categoria 4a. industrial no perillosa i no reflexada a l’art. 47 de 
les vigent NNSS
 
El Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya  no presenten cap 
suggeriment.
 
Els suggeriments han estat analitzats pels Serveis Tècnics municipals que han 
respost a les diverses qüestions plantejades i que per part de l’Alcaldia s’exposen als 
representants de tots els Grups Municipals el dia 7 de febrer, en el sentit següent:
 
- Grup Municipal Fem Poble AMUNT
 
S’han realitzats les correccions ortogràfiques i sintàctiques proposades.
 
S’ha modificat el redactat per que sigui més clar i entenedor.
 
No s’ha canviat la denominació de “gasolinera” per la d’ “estacions de servei de 
subministrament de carburant” per ser el vocabulari utilitzat des de l’inici del tràmit i 
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redactar una sintaxi més planera. 
 
En quant a la limitació per la proximitat d'instal·lacions que tracten amb matèries 
primes de naturalesa explosiva o inflamable a centres educatius, sanitaris o 
residencials; aquest punt no es regula en la modificació de NNSS plantejada.
 
- Grup Municipal Tots i Totes per Móra 
 
Els suggeriments presentats comporten una zonificació d’usos al municipi. Proposen 
un nou model de ciutat que entra en contradicció amb l’actual model que actualment 
resulta de les NNSS de Móra d’Ebre. El model de les actuals NNSS es tracta d’una 
ciutat “mediterrània” i integradora on tots els usos comparteixen l’àmbit geogràfic, 
incidint en la utilització de mesures correctores a l’efecte de minimitzar les molèsties. 
En canvi, el model que traspua dels suggeriment del grup municipal, resulta una 
ciutat tipus “americana” amb zonificació dels usos i on es fa imprescindible la 
utilització del vehicle privat. 
 
Pel que fa referència als suggeriments de consultes preceptives a la població (barris, 
ple municipal, etc.) per l’atorgament d’autoritzacions d’activitats amb incidència 
ambiental, ja es troba resolt amb la normativa actual. Qualsevol activitat que es trobi 
en l’annex II de la llei 20/2009, és a dir, activitats de baixa/mitja incidència ambiental, 
ja és objecte d’informació pública i comunicació als veïns; tal i com ja va succeir amb 
el projecte d’instal·lació d’una benzinera, i que deriva en l’actual modificació de les 
NNSS.
  
- Grup Municipal Partit Socialista Català Mora d’Ebre
 
En quant a l’aportació del punt 1 (article 48, punt 3er) sobre els abocaments 
industrials en un curs hídric existent, s’informa que aquesta regulació no és de 
competència Municipal i sobrepassa l’àmbit de regulació plantejada, per tant no és 
possible modificar el redactat. 
 
Cal indicar que, els abocaments d’aigües residuals en el terreny és una autorització 
reglada que necessita l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua i s’utilitza 
en casos excepcionals.   
 
En quant al punt 2, concretament en l’article 111 de les NNSS on es permet l’ús de la 
categoria 4a (industrial no perillosa), s’informa que aquesta no està relacionada i/o 
regulada a l’article 47 (que és on es defineixen les categories).
 
Aquesta apreciació és correcta i es detecta que és una errada material de la definició 
d’aquest article, sent vigent  des de la primera aprovació definitiva de les NNSS de 
Móra d’Ebre de l’any 1994. Per tant procedeix la seva correcció i s’eliminarà la 
referència a l’ús de la categoria 4a del redactat de l’article 111.
 
Finalment es conclou el següent: 
 
-S’han realitzats les correccions ortogràfiques i sintàctiques proposades.
 
-S’ha modificat el redactat per que sigui més clar i entenedor.
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-S’ha eliminat la referència de l’ús de la “categoria 4a” del redactat de l’article 111.
 
-Hi ha suggeriments i propostes presentades que sobrepassen el marc de 
modificació de les NNSS de Móra d’Ebre i que per tant no s’han tingut en 
consideració en la conclusió. Tècnicament, aquestes caldria considerar-les dins dels 
processos de participació ciutadana en l’àmbit de la planificació i ordenació 
urbanística municipal.
      
Vist l’informe de secretaria-intervenció que obra a l’expedient, i 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, es proposa al 
plenari de la Corporació, l'adopció del següent,
 
ACORD:
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la “Modificació puntual de les normes subsidiàries de 
Móra d’Ebre, per la regulació dels usos de gasolinera i serveis auxiliars” redactada 
pels Serveis Tècnics municipals.
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un diari de gran tiratge a 
Catalunya, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que 
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes 
les al·legacions o observacions que consideri oportunes. També se’n farà la publicitat 
per mitjans telemàtics. 
 
TERCER.- Concedir audiència pel termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs.
 
QUART.-  Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquests acords.
 
La Sra. Agne manifesta que el seu grup s’abstindrà, que no van fer aportacions 
perquè la proposta presentada pels tècnics la troben correcta. La Sra. Latorre 
comenta que el seu grup s’abstindrà, donat que com ja han manifestat creuen que 
s’hauria de dur a terme la redacció final del POUM. El Sr. Fornos posa de manifest 
que votaran a favor donat que s’han tingut en compte les propostes presentades. El 
Sr. Campos manifesta que és una proposta adequada.

 

Expedient 263/2020. Alteracions de Béns, Polígon 18 A

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, JxM i JJxM, En contra: 0, 
Abstencions: 5, PSC, ERC i FP, Absents: 
0

I.- ANTECEDENTS
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Aquest Ajuntament és titular d’una finca situada al Camí de les Hortes, polígon 14, 
parcel·la 27, d’una superfície de 1.307 m2 (amb referència cadastral 
2412401CF0521C0001LM), qualificada com a bé de domini públic, afecte al servei 
públic,  que formava part de la zona verda que corresponia cedir a l’Ajuntament, 
provinent de la gestió urbanística del polígon d’actuació P18A de les Normes 
Subsidiàries de Planejament. Aquesta finca consta inscrita al Registre de la Propietat 
al Tom  884, Llibre 123 i Foli 224, finca núm. 7159. 
 
El Plenari de la Corporació en sessió de data 25 d’octubre de 2018, entre d’altres, va 
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 va 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.
 
L’esmentada Modificació puntual tenia com a objectius els següents:
 
1.- Traslladar bona part de la zona verda, 1113.00 m2, que es troba en la part 
posterior del polígon 18A, per tal d’adequar la qualificació urbanística a l’ús que s’hi 
ve produint.
 
2.- Qualificar de zona verda, un espai qualificat d’equipaments de 1125,00 m2, que 
es troba en el carrer Girasol de Móra d’Ebre. D’aquesta manera es corregeix la 
manca de sistema zona verda que presenta la urbanització “La Verdaguera”. Aquest 
espai, actualment està qualificat de sistema d’equipaments genèrics, no essent en 
cap cas equipaments esportius. Els únics equipaments específicament esportius a 
Móra d’Ebre són els que es troben dintre de l’àmbit del antic P15 (ja gestionat) i que 
va ser objecte de modificació puntual de normes amb la funció específica d’albergar 
instal·lacions esportives. 
 
3.- Vincular un conveni urbanístic pel que s’estableix la cessió gratuïta d’un solar 
situat al carrer Lleida, 4 de 445,89 m2 a canvi del terreny de 1113.00 m2 que es 
requalifica en el polígon 18A. El conveni urbanístic incorpora valoració dels 2 
terrenys per tal d’acreditar l’equilibri econòmic de l’operació i que no suposa cap lesió 
per als interessos municipals.
 
El conveni urbanístic aprovat regula la permuta de terrenys patrimonials i la 
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre de trasllat de la zona 
verda del polígon 18A, a signar entre l’Ajuntament i Vilanova Fustes, SCCL. Aquest 
conveni preveu una sèrie de compromisos tant per part de l’Ajuntament, com a 
promotor i subjecte que ha de tramitar la Modificació puntual esmentada, així com la 
desafectació del bé de domini públic de la zona verda del polígon P18A per tal de 
convertir-lo en bé patrimonial, com per part de Vilanova Fustes, el qual es 
compromet a adquirir la propietat del solar situat al carrer Lleida, núm. 4, respecte el 
qual té un dret d’opció de compra, per tal de, a posteriori, tramitar un expedient de 
permuta patrimonial amb la finca municipal del polígon P18A.
 
Un cop realitzats tots els tràmits preceptius, el Plenari de la Corporació en sessió de 
data 24 d’abril de 2019 va aprovar  la verificació de la documentació del text refós de 
la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries i de planejament de Móra d’Ebre 
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de trasllat de la zona verda del polígon 18A”, una vegada incorporades les 
prescripcions establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre, en sessió de data 13 de març de 2019, i es va aprovar l’addenda al 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 amb les adaptacions necessàries 
d’acord amb les prescripcions esmentades. 
 
En l’addenda al conveni urbanístic s’adapten els compromisos pactats inicialment 
d’acord amb les prescripcions imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre, que són els següents:
 
“...
Primer.- L’Ajuntament promou la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries 
L’Ajuntament que té com a objectius els següents:
 
- Traslladar una part de la Zona verda d’una superfície de 588,40 m2, que es troba 
situada en la part contigua de la finca amb aprofitament privat al P18A, propietat de 
Vilanova Fustes, SCCL, per tal d’adequar la qualificació urbanística a l’ús que s’hi ve 
produint i es crea una nova clau 3A sense ocupació.
- Mantenir el talús confrontant del P18A com a Zona verda, amb una superfície de 
525,83 m2.
- Qualificar els Serveis Tècnics com a Sistemes Tècnics, amb una superfície de 
48,92 m2.
- Qualificar una part de l’anterior Zona verda que confronta amb el vial existent com a 
Sistema de Vials, amb una superfície de 143,85 m2.
- Vincular un conveni urbanístic pel qual s’estableix la permuta d’un solar situat al 
carrer Lleida, núm. 4 de 445,89 m2 a canvi del terreny de 588,40 m2 que es 
requalifica en el polígon P18A.
 
Segon.- L’Ajuntament i Vilanova Fustes mantenen els mateixos compromisos 
adquirits en el conveni urbanístic aprovat, sempre tenint en compte les modificacions 
introduïdes en la documentació tècnica de la Modificació Puntual de Normes 
Subsidiàries en tràmit, arran de les prescripcions establertes per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de data 13 de març de 2019. 
Tanmateix, es modifica el Pacte Tercer del conveni esmentat en el sentit que, 
finalitzats els expedients corresponents amb les informes favorables que 
corresponguin, Vilanova Fustes adquirirà la propietat de la finca situada al Camí de 
les Hortes, s/n del polígon P18A de 588,40 m2, en la qualificació de clau 3A sense 
ocupació, i l’Ajuntament serà propietari de la finca de 445,89 m2 del carrer Lleida, 
núm. 4.
...”
 
Finalment, un cop tramesa la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, i previs els informes favorables de la CUTE i de 
la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, el Conseller de Territori i Sostenibilitat en 
data 11 d’octubre de 2019 va aprovar definitivament la modificació puntual amunt 
indicada. 
 
Al DOGC núm. 8051 de 28 de gener de 2020 es va publicar edicte de 22 de gener de 
2020, sobre la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat d’aprovació 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

definitiva, a l’efecte de l’article 98.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, de la 
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i de planejament urbanístic de trasllat 
de la zona verda al polígon 18A, de Móra d’Ebre.
 
Per tot això, en compliment dels compromisos adquirits al conveni urbanístic abans 
indicat, segons el pacte segon, l’Ajuntament es comprometia a proposar la 
desafectació de la part a segregar de la finca de propietat municipal, actualment bé 
de domini públic destinat a l’ús públic qualificada de zona verda, per tal de 
convertir-la en bé patrimonial i així procedir a la tramitació d’un expedient de permuta 
patrimonial, de conformitat amb el que disposa la legislació patrimonial aplicable.
 
Així mateix, mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de 
febrer de 2020 s’ha atorgat la llicència de segregació de la finca municipal destinada 
a parcs i jardins amunt esmentada, en les finques resultants següents:
 
- Entitat A, d’una superfície de 574,75 m2 destinada a zona verda  i sistema de 
serveis tècnics, 
- Entitat B, d’una superfície de 588,40 m2 que serà clau 3A,
- Entitat C, d’una superfície de 143,85 m2 destinada a vials, 
d’acord amb la descripció realitzada a la part expositiva i el projecte tècnic esmentat.
 
Aleshores, el que es pretén amb l’expedient que es tramita és l’alteració de la 
qualificació jurídica de la finca de titularitat municipal del polígon 14, parcel·la 27, 
resultant de la segregació, d’una superfície de 588,40 m2 , qualificada 
urbanísticament com a clau 3A sense ocupació, segons la modificació puntual de les 
NNSS aprovada, i que consta inscrita a l’Inventari General de Béns de la Corporació 
com a bé de domini públic local, destinat a l’ús general, epígraf 111.41 solar zona 
verda polígon 18A. D’aquesta manera, amb la desafectació d’aquest bé de domini 
públic s’aconsegueix adaptar-lo a la qualificació urbanística actual, així com a l’ús 
actual d’aquesta finca, ja que s’utilitza com a zona d’aparcament i zona de càrrega i 
descàrrega de l’establiment comercial de Vilanova Fustes.
L’esmentat bé ha esdevingut innecessari per a cobrir les necessitats de la prestació 
de l’ús públic al qual està adscrit, sense que calgui per a cap altre ús o servei públic, 
i essent en canvi susceptible de generar ingressos per a la Hisenda municipal 
mitjançant la seva alienació a través d’un expedient de permuta patrimonial amb una 
altra finca propietat de Vilanova Fustes, SCCL, situada al carrer Lleida, núm. 4 de 
445,89 m2,  en compliment dels pactes del conveni urbanístic aprovat.
 
Per tot l’exposat, cal que s’instrueixi l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica  
per tal de qualificar la finca situada al polígon 18 A de les NNSS de planejament de 
Móra d’Ebre d’una superfície de 588,40 m2 com a patrimonial. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 81 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, 204 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’art. 20 i ss del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, per alterar la qualificació jurídica dels béns 
municipals cal instruir un expedient, on se n’acrediti la seva oportunitat i la legalitat, 
llevat que es tracti d’un dels supòsits previstos a l’article 24 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, que no és el cas. Així mateix, de conformitat amb l’article 20.3 del citat 
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reglament i donat que són titulars de drets o interessos legítims, personals i directes 
que poden resultar afectats, s’haurà de considerar Vilanova Fustes interessat en 
aquest procediment, podent comparèixer en l’expedient.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al 
plenari de la Corporació, l'adopció del següent,
 
ACORD:
 
PRIMER:  Incoar expedient per a l'alteració de la qualificació jurídica del  bé de 
titularitat municipal, situat al Camí de les Hortes, polígon 14, parcel·la 27 de Móra 
d’Ebre,  de superfície 588,40 m2, amb qualificació urbanística clau 3A sense 
ocupació, desafectant-lo del servei públic, per procedir a la seva qualificació com a 
bé patrimonial, que consta a l’Inventari de Béns municipal amb el número 111.41 
solar zona verda polígon 18A NNSS.
 
SEGON:  Sotmetre l’expedient  a informació pública per un termini de vint dies 
hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la web municipal,  perquè es puguin  presentar les observacions i 
al·legacions que es considerin convenients, durant el termini esmentat a comptar de 
l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al BOPT.
 
TERCER: Notificar el present acord a totes les persones interessades en aquest 
expedient
 
La Sra. Latorre comenta que aquest assumpte ve d’un punt d’un acord de la JGL que 
encara no disposen de l’acta i per tant no han pogut estudiar-ho. Per part de 
Secretaria és respon que es tracta d’un assumpte paral·lel a l’acord de la JGL on 
s’aprova la segregació de les tres finques i el que es proposa al plenari és el de la 
desafectació de domini públic d’una d’aquestes finques per a fer la permuta en el seu 
moment. L’alcalde posa de manifest que per això es treballa a la CI per resoldre els 
possibles dubtes abans de tractar-ho al plenari.

 

Expedient 816/2017. Modificació de Planejament General, equipaments 
esportius

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, JxM, JJxM i FP, En contra: 
0, Abstencions: 4, PSC i ERC, 
Absents: 0

Atès que el Plenari de la Corporació, en sessió de data 28 de juny de 2018, va 
acordar  aprovar inicialment la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments esportius”, amb la finalitat de: 
 
-Reconèixer la realitat física actual en la que s’ha desenvolupat el polígon 15 de les 
vigents Normes subsidiàries de planejament, que va ser objecte de modificació 
puntual en data 12 de desembre de 1995 i publicada el dia 8 de març de 1996. 
D’aquesta manera s’elimina el límit del P 15, ja que l’actuació urbanística es troba 
desenvolupada. 
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-Qualificar com a sistema d’equipaments la finca objecte de la modificació puntal on 
es desenvolupen les 3 pistes de pàdel i que actualment es troba qualificada com a 
clau 3 (zona d’ordenació residencial oberta). Amb aquesta modificació es produeix 
una ampliació de 905,00 m2 del sistema d’equipaments.  Es tracta d’un sistema 
d’equipaments continu, sense interrupcions, amb sistema de vialitat al voltant com 
són els carrers Ribera d’Ebre, Pius XII, Pau Casals i Girasol, trobant-se tot l’entorn 
en sòl urbà consolidat. 
 
-Permetre l’ús d’habitatge en la Clau E (art. 59 de les NNSS) destinat exclusivament 
a l’allotjament de personal que pugui ser necessari en cas de que l’equipament sigui 
objecte de concessió administrativa. 
 
-Modificar l’art. 60 referent a les condicions d’edificació del Sistema d’equipaments, 
amb aclariments respecte als paràmetres d’ocupació màxima, edificabilitat i 
separació a límits de les superfícies dels paviments de les instal·lacions esportives.
 
Realitzats els tràmits reglamentaris,   el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 
d’octubre de 2018 va acordar, entre altres,  aprovar provisionalment la “Modificació 
Puntual de les Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per a l’ampliació de la zona 
d’equipaments esportius”  i trametre la documentació de l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva.  
 
En data 29 de novembre de 2018 NRE 3162,  es va rebre l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, de data 20 de novembre de 2018  de 
suspensió de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament per l’ampliació de la zona d’equipaments esportius, de 
Móra d’Ebre, fins que mitjançant un text refós, verificat pel Ple  s’incorporessin un 
seguit de prescripcions. 
 
El Ple de la Corporació en sessió de data 8 d’agost de 2019 va acordar el següent:  
“verificar la documentació del text refós de la “Modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de Móra d’Ebre per ampliació del sistema d’equipaments” una vegada 
que han estat incorporades les prescripcions establertes per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de 20 de novembre de 2018.
 
En data 04/11/2019 NRE es rep l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre, en sessió de data 24 d’octubre de 2019, que diu el següent:
 
“Mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva de la Modificació puntal de les 
Normes subsidiàries de planejament per l’ampliació de la zona d’equipaments 
esportius, de Móra d’Ebre, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que 
ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, es corregeixi l’article 
60.4 de la normativa en els termes exposats a la part valorativa del present acord.”
 
Es presenta per part dels Serveis Tècnics Municipals el Text refós de la modificació 
puntual de les NNSS  de Móra d’Ebre per ampliació de la zona dels equipaments 
esportius,  que conté les prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, de data 24 d’octubre de 2019,  les qual es 
resolen amb el nou redactat de l’article 60.4, que ha estat consensuat amb els 
serveis tècnics dels Serveis Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre i es 
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justifica degudament en la memòria de l’esmentada modificació.  
 
L’article 60.4 es redacta com segueix: 
 
“4.-  Per als equipaments esportius situats a l’interior de l’illa que conformen els 
carrers Ribera d’Ebre, Av. Pius XII i Girasol, es fan els següents aclariments:
 
- Els paràmetres d’ocupació màxima, edificabilitat i separació a límits són aplicables 
als edificis, no pas a les superfícies dels paviments, de les instal·lacions esportives 
(rectangle de joc, pista de tenis, pista de pàdel, pista poliesportiva, camp de futbol, 
etc.) que se situen a nivell de rasant de parcel·la i que podran ocupar tota la propietat 
destinada als equipaments esportius.
 
- Els elements necessaris per a la pràctica de l’activitat esportiva que superin l’alçada 
de les tanques segons la regulació de la zona confrontant  a l’establerta s’hauran de 
situar a una distància igual o major a la de l’alçada de l’element (en cas que l’element 
sigui menor a 3 metres) o bé la separació mínima establerta pels paràmetres 
urbanístics.  Singularment aquesta separació es podrà reduir de manera justificada 
sempre que s’apliquin mesures correctores que garanteixin el compliment de la 
normativa vigent en matèria acústica i lumínica pel que fa a les possibles emissions.”
  
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, es proposa al 
plenari de la Corporació, l'adopció del següent,
 
ACORD:
 
PRIMER.-  Verificar la documentació del text refós de la “Modificació puntual de les 
NNSS de Móra d’Ebre per ampliació del sistema d’equipaments” una vegada que 
han estat incorporades les prescripcions establertes per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de 24 d’octubre de 2019. 
 
SEGON.- Trametre  l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva, si procedeix.    
 
La Sra. Latorre indica que després de diverses modificacions ara el que es pretén és 
introduir un text que sembla ser ha estat indicat per la CUTE, però segons els 
informes de la comissió hi ha una sèrie de condicionants que no consten en la 
proposta, per tant consideren que el que s’aprovarà ho tornaran a rebutjar donat que 
no s’inclou el que diu a l’informe. L’alcalde comenta que el text proposat és el 
consensuat amb els tècnics d’urbanisme, s’entaula discussió en relació als 
condicionats i el text proposat. El Sr. Melchor manifesta que segons el que ha 
exposat la Sra. Latorre i d’acord amb l’esmentat a la proposta sembla que es 
qüestioni als serveis tècnics municipals ja que són ells qui la presenten.

 

Expedient 1546/2019. Operacions de Crèdit
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Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, JxM i JJxM, En contra: 1, FP,  
Abstencions: 4, PSC i ERC, Absents: 0

1. ANTECEDENTS
 
Atès que en la liquidació del pressupost general de l’exercici 2018, aprovada 
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20190032 de data 26 d’abril de 2019, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament va presentar signe 
negatiu. 
 
Atès que en cas que es liquidi el pressupost de l'exercici anterior amb un romanent 
de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, cal que el ple de l'ens local 
aprovi un pla de sanejament financer a un termini màxim de 3 anys (exercici 
corresponent a l'acord plenari i 3 més). 
 
Atès que el Ple de la Corporació en data 18 de desembre de 2019, va aprovar el Pla 
de Sanejament 2019-2022.
 
Atès que en el Pla de Sanejament 2019-2020 aprovat, es preveia al 2019, la 
concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini per a finançar el romanent 
de tresoreria per a despeses generals negatiu resultant de la liquidació de l’exercici 
2018, amb un préstec de legislatura per import de 262.206€.
 
Atès la data en que es va aprovar el Pla de Sanejament, no va ser possible, tramitar 
l’expedient per la formalització d’aquesta operació d’endeutament a llarg termini dins 
de l’exercici 2019.
 
Atès que en data 13 de febrer de 2020 s’ha rebut oferta per part de Caixabank SA, 
amb les següents condicions financeres:
 
Import: 262.000,00 euros
Termini: 3 anys (12 trimestres)
Periodicitat interessos: liquidació trimestral
Tipus: Variable
Indexació: Euríbor 3 mesos
Diferencial: 0,73%
Comissió d’obertura i estudi: 0,00%
Comissió d’amortització anticipada i cancel·lació: 0,00%
Interès de demora: Tipus operació + 2% anual
 
Atès que segons converses mantingudes amb el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament pot sol·licitar 
l’autorització per concertar el préstec a l’exercici 2020 tot i no haver liquidat l’exercici 
2019, al tractar-se d’una mesura contemplada al pla de sanejament.
 
Atès que es va demanar al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de 
Tarragona assistència per tal de verificar que aquesta operació compleix el principi 
de prudència financera i les condicions establertes a l’article 177.5 del RD 2/2004 pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

Vist l’informe del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona en 
referència a aquesta operació d’endeutament a llarg termini, en el que es constata el 
compliment del principi de prudència financera i les condicions establertes a l’article 
177.5 del TRLRHL.
 
Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient.
 
Atès que l’Ajuntament té capacitat per fer front a les obligacions que generi la 
formalització d’aquesta operació d’acord amb l’article 49 del RDL 2/2004, de 5 de 
març.
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
Segons l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, introduït per l’article 2.1 de la Llei Orgànica 
6/2015, de 12 de juny, que la modifica, per al compliment del principi de sostenibilitat 
financera, les operacions financeres es sotmetran al principi de prudència financera.
 
El reial decret llei 17/2014 de mesures de sostenibilitat financera dels EELL va 
introduir l’article 48 bis al TRLRHL en el què s’estableix que totes les operacions 
financeres que subscriguin les corporacions locals estaran subjectes al principi de 
prudència financera. I també, que s’entén per prudència financera les condicions que 
han de complir les operacions a fi i efecte de minimitzar risc i cost.
 
Un dels principis de gestió financera és el principi de prudència financera, que va ser 
inicialment desenvolupat a l’exposició de motius del real decret llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 
entitats locals i altres de caràcter econòmic i posteriorment definit per la resolució de 
5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la 
què es definia el principi de prudència financera aplicables a les operacions 
d’endeutament i derivats de les entitats locals.
 
Aquesta definició ha estat modificada en diverses resolucions, i la última i vigent és la 
de 4 de juliol de 2017, en la què es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament dels ens locals.
 
A més, les condicions que han de complir les operacions d’endeutament són 
publicades periòdicament per la Secretaria general del Tresor, que actualitza l’annex 
1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017. A data de l’oferta bancària de 
CAIXABANK (10 de febrer de 2020), la resolució vigent és la de 5 de febrer de 2020.
 
La Disposició Final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013 va modificar la disposició addicional catorzena 
del RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic en el sentit 
que estableix, entre d’altres, que les entitats locals que liquidin l’exercici immediat 
anterior amb estalvi net positiu podran concertar noves operacions de crèdit a llarg 
termini per al finançament d’inversions, quan el volum total de deute viu no excedeixi 
el 75% dels ingressos corrents liquidats. Les entitats que tinguin un volum de deute 
superior al 75% i inferior al 110% podran concertar operacions d’endeutament prèvia 
autorització de l’òrgan competent de tutela financera. Les entitats que presentin 
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estalvi net negatiu o un volum de deute viu superior al recollit a l’article 53 del 
TRLRHL, aprovar per RDL 2/2004, de 5 de mar´, no podran concertar operacions de 
crèdit a llarg termini. 
 
L’article 193.2 del TRLRHL, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, on s’estableixen 
les mesures a adoptar per l’entitat local en cas que es liquidi el pressupost amb 
romanent de tresoreria negatiu, preveu la concertació d’una operació de crèdit pel 
seu import, sempre que es compleixin els requisits de l’article 177.5 d’aquesta llei.
 
L’article 177.5 del TRLRHL, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, on s’estableixen 
les condicions que han de complir els ingressos procedents d’operacions de crèdit 
per a se considerats recursos efectivament disponibles. Aquestes condicions són:
 
Els acords adoptats amb el quòrum establert a l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril que compleixin:
 
- Que l’import total anual no superi el 5% dels recursos per operacions corrents del 
pressupost de l’entitat.
 
- Que la càrrega financera tota de l’entitat, inclosa la derivada de les operacions 
projectades, no superi el 25% dels expressats recursos.
 
- Que les operacions quedin cancel·lades abans de que es procedeixi a la renovació 
de la Corporació que les formalitzi. 
 
L’article 47.3 i 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril estableixen que es requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres del Ple per l’adopció 
de l’acord.
 
L’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. En l’annex 3 de l’ordre, s’estableix el procediment de càlcul 
del deute viu i de l’estalvi net.
 
La nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 
de 2019, de data 4 d’abril de 2019, de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya. Punt 8.1 de la nota informativa 
“d’acord amb l’article 9.4 de l’Ordre ECF/138/2007, durant el període de vigència del 
pla de sanejament financer, les operacions de crèdit a llarg termini resten subjectes 
al règim d’autorització”.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al 
plenari de la Corporació, l'adopció del següent,
 
ACORD:
 
Primer.- Aprovar la concertació de la següent operació de crèdit a llarg termini, 
d’acord amb l’oferta presentada per Caixabank SA, per tal d’absorbir el romanent de 
tresoreria negatiu resultat de la liquidació de l’exercici 2018, condicionada a 
l’autorització de l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya:
 
Import: 262.000,00 euros
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Termini: 3 anys (12 trimestres)
Periodicitat interessos: liquidació trimestral
Tipus: Variable
Indexació: Euríbor 3 mesos
Diferencial: 0,73%
Comissió d’obertura i estudi: 0,00%
Comissió d’amortització anticipada i cancel·lació: 0,00%
Interès de demora: Tipus operació + 2% anual
 
Segon.- Sol·licitar autorització a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya per 
tal de formalitzar l’operació aprovada i que es preveu al Pla de Sanejament 
2019-2022 aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de desembre de 2019.
 
Tercer.- Habilitar al Sr. Alcalde per la signatura i gestions necessàries en l’executivitat 
del present acord referent a l’operació de crèdit a llarg termini amb Caixabank SA.
 
Quart.- Comunicar el present acord a Caixabank SA i donar-ne trasllat al 
Departament de Comptabilitat-Intervenció.
 
La Sra. Latorre pregunta si es preveuen més operacions durant l’exercici? El Sr. 
Melchor respon que depèn. El Sr. Fornos comenta que sumant tots els imports de 
préstecs ascendeixen a un import de 4.800.000 € aproximadament de deute amb les 
entitats bancàries i creu que no és la línia a seguir. L’alcalde respon que s’està 
treballant per la reversió i que no es fa res més que el preveu el pla de sanejament. 
El Sr. Campos manifesta que no ha trobat cap despesa inhabitual per tant votarà a 
favor.

 

Expedient 1381/2019. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, JxM, ERC, JJxM i FP, En 
contra: 0, Abstencions: 2, PSC, 
Absents: 0

Atès que correspon als ens locals en l’àmbit de llurs competències la potestat  de 
regular la prestació de serveis, així com la tributària i financera, la imposició i 
reordenació dels seus tributs propis, i que aquests han de ser establerts i regulats 
per les corresponents ordenances fiscals i reguladores.
 
Els ens locals han d’aprovar definitivament i publicar els acords precisos d'imposició i 
ordenació dels tributs, amb la finalitat de poder exigir impostos, taxes i preus públics 
de conformitat amb allò exposat  al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de  la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
Es pretén l’establiment i modificació d’ordenances, així com preus públics per a 
l’exercici de 2020.
 
Ordenances:  
 
ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ PER LA VIA PÚBLICA
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Preus públics:
 
ANNEX 18 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECÀRREGA 
DE VEHICLES ELÈCTRICS EN ESTACIONS PÚBLIQUES.
 
Vistos els informes de secretaria-intervenció que consten a l’expedient, així com 
l’altra documentació que s’acompanya.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al 
plenari de la Corporació, l'adopció del següent,
 
ACORD:
 
“Primer.- Aprovar provisionalment modificació de l’ordenança de circulació per la via 
pública, afegint el subapartat h) de l’apartat 10 de l’article 5è.
 
Segon.: Aprovar l’establiment de l’annex 18 preu públic per la prestació del  servei de 
recàrrega de vehicles elèctric en estacions públiques, amb una tarifa de 0,29 € el 
Kwh.
 
Els subjectes obligats al pagament del preu públic anterior seran les persones que 
utilitzin el servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques.
 
Aquests preus públics mantindran la seva vigència fins que no siguin modificats o 
suprimits.
 
Tercer.:   L’acord provisional de la modificació de l’ordenança de circulació per la via 
pública, s’ha d’exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils des del següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província.
 
Quart.: L’acord d’establiment del preu públic s’ha de fer públic a través del tauler 
d'edictes de la casa consistorial i del BOP. Aquesta darrera publicació determinarà 
l'eficàcia dels preus públics aprovats
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició 
d’interessat, en els termes de l’art. 18 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals,  pot examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que consideri oportunes.
 
Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, 
s’entendran definitivament adoptats els acord provisionals”.
  
ORDENANÇA CIRCULACIÓ PER LA VIA PÚBLICA
 
Article 5. Circulació de vehicles.
1. La velocitat màxima permesa, amb caràcter general, serà aquella que, d’acord 
amb l’article 19.3 del RDL 339/1990, reglamentàriament s’estableixi. Tanmateix 
aquest límit podrà ser rebaixat en les travessies que es considerin especialment 
perilloses per acord entre l’Ajuntament i el titular de la via o, en les vies urbanes, per 
Decret de l’Alcaldia.
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2. Els conductors de vehicles estan obligats a moderar la marxa i, si fos necessari, 
detenir-la, quan ho ordenin els agents de l’autoritat, quan les circumstàncies ho 
recomanin per qualsevol motiu i, especialment, la manca de visibilitat, desperfectes a 
la calçada, zona de mercat, zones de cruïlles o estrenyiments i voreres molt estretes 
o inexistents.
3. Els conductors de vehicles, en creuar els passos de vianants, pararan i no 
tornaran a iniciar la marxa fins que aquests hagin passar completament per davant 
del vehicle. En cas que no travessi cap vianant, caldrà reduir la marxa i extremar la 
precaució a fi d’evitar accidents.
4. Estan prohibits els avançaments dintre del nucli urbà.
5. Els vehicles circularan sempre per la seva dreta.
6. Els canvis de direcció o de sentit de la marxa es faran sempre als llocs on sigui 
permès i l’amplària i visibilitat de la via pública ho permeti i, en tot cas, la maniobra es 
farà de forma ràpida i amb estricta observança de les normes sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
7. A les cruïlles els conductors de vehicles actuaran amb prudència i amb estricta 
observança dels senyals i indicacions que hi hagi i, especialment, deixaran passar 
els vianants que travessin per la via que el conductor vulgui enfilar, respectant 
sempre la preferència dels vehicles que circulin per la seva dreta i, en general, totes 
aquelles normes de seguretat d’inexcusable observància.
8. La parada i estacionament s’hauran d’efectuar de tal manera que el vehicle no 
obstaculitzi la circulació i no constitueixi un risc per a la resta d’usuaris de la via, 
tenint especialment cura de la seva col·locació i evitant que pugui posar-se en 
moviment en absència del conductor.
9. Queda prohibit parar i estacionar:
a) En front de les entrades i sortides de vehicles en els immobles (guals degudament 
autoritzats per l’Ajuntament).
b) Els passos de vianants degudament senyalitzats.
c) En les cruïlles de vies públiques.
d) On s’impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit.
e) On s’origini obstrucció o entrebanc greu de la circulació.
f) A les voreres, a menys que ho autoritzi el senyal corresponent.
g) Davant d’establiments comercials i habitatges sense vorera.
10. Queda prohibit estacionar:
a) En els llocs reservats per a les parades i estacionaments dels
vehicles de transport públic de viatgers.
b) En doble fila.
c) A menys de cinc metres d’una cantonada, encreuament o bifurcació. 
d) En llocs destinats als contenidors d’escombriaires o que dificultin la seva retirada 
per part del servei municipal corresponent.
e) En general sempre que així s’indiqui puntualment mitjançant la corresponent 
senyalització.
f) Quan circumstancialment s’ordeni amb motiu del pas de comitives, caravanes, 
proves esportives, mercats, fires o per motiu de neteja o reparació de la via pública.
g) Els camions, autobusos i altres vehicles pesats, en tot el terme municipal, excepte 
els 
recintes condicionats i autoritzats a l’efecte.
h)En els llocs públics habilitats per a la recàrrega de vehicles elèctrics, quan se 
superi el període màxim de 60 minuts. 
 
.- La Sra. Latorre manifesta que ja es va proposar a la CI regular el tema dels 
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patinets elèctrics i no es va creure oportú. Que creu que seria interessant posar un 
cartell a l’estació on s’indiqui el temps màxim. El Sr. Alcalde respon que primer s’ha 
d’aprovar. El Sr. Fornos comenta que amb el preu no tenen res a dir, la seva 
preocupació és el decret on s’especificaran els espais on es podrà estacionar 
aquests tipus de vehicles, ja que s’aboca pels polígons industrials i això els 
col·lapsarà. L’alcalde respon que s’habilitaran més espais no sols els polígons 
industrials. El Sr. Fornos afegeix que en la zona actual d’estacionament s’hauria de 
fer una actuació atès que està molt baxejat. L’alcalde respon que és adequat el que 
diu i que és durà a terme quan es pugui i es tingui el material, que és una zona molt 
gran. La Sra. Agne es manifesta en la línia de la Sra. Latorre pel que fa a la regulació 
dels patinets elèctrics. L’alcalde respon que escoltaran les propostes que es 
presentin i que en el moment que sigui es pot fer. El Sr. Campos comenta que és un 
tema més general ja que haurien de prendre part altres administracions.

 

Expedient 423/2020. Drets i Deures Retributius, augment retributiu 2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
 
1. El Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19, de 27 de gener de 
2020), regula en el capítol 2 les despeses de personal al servei del sector públic i 
estableix, a l’art. 3. Dos que, en l’any 2020, les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat pels 
dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a 
l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 l’increment del 
0,25% per cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà, en còmput anual. Les 
despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment 
en 2020 respecte a les de 2019. A aquest respecte, es considera que les despeses 
en concepte d’acció social són beneficis, complements o millores distintes a les 
contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades 
necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al servei del 
sector públic.
 
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del 
Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2019 arribés o superés el 2,5 per 
100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2020, un altre 1 per 100 d'increment 
salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’increment 
disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït sobre aquest 
2,5 per cent, de forma que els increments globals resultants serien:
 
PIB igual a 2,1: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%
 
A efectes del disposat en aquest apartat, en el que a increment del PIB es refereix, 
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es considerarà l’estimació de l’avanç del PIB de cada any publicada per l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE). Un cop publicat, i prèvia comunicació a la Comissió de 
Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball 
de 9 de març de 2018, mitjançant Acord de Consell de Ministres s’aprovarà, en el 
seu cas, l’aplicació de l’increment. Del citat Acord es donarà trasllat a les Comunitats 
Autònomes, a les Ciutats Autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies. 
 
D'altra banda, disposa l’art. 3.Dos.final que es podrà autoritzar un increment 
addicional del 0,30 per 100 de la massa salarial per, entre altres mesures, la 
implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió 
de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l'homologació de 
complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. 
 
2. L’esmentat Reial decret-llei, també amb caràcter bàsic, regula al seu article 
3.Cinc.1, les quanties que els funcionaris han de percebre, en concepte de sou i 
triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020.  
 
Igualment a l’article 3.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de 
percebre en concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries de juny i 
desembre de l’any 2020. 
 
L’art. 6 del repetit Reial decret-llei estableix els imports corresponents al complement 
de destí d’aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al 
servei de les entitats locals. 
 
3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit Reial 
decret-llei 2/2020 disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà 
incrementar-se en el percentatge màxim previst en l’apartat Dos d’aquest article, en 
termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, està integrada pel 
conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal l’any 
anterior, tenint en compte en còmput anual, l’increment vinculat a la evolució del PIB 
autoritzat en 2019. 
 
S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; 
b) les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; c) les 
indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les 
indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador.
 
4. Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 del Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit 
respectiu i en relació amb les competències de cada administració pública i amb 
l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les matèries següents: a) l’aplicació de 
l’increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques 
que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats 
autònomes. b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels 
funcionaris (...) e) Els plans de previsió social complementària; (...) g) els criteris 
generals per determinar les prestacions socials i pensions de classes passives; (...) i) 
Els criteris generals d’acció social.
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5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i 
eficàcia dels Acords és necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans 
de govern de les Administracions Públiques.
 
6. D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i 
financera en què es troba aquest Ajuntament, és possible assumir en l'exercici 2020 
el creixement de les retribucions del personal al servei del seu sector públic 
coincident amb el límit dels màxims percentatges establerts a aquests efectes per la 
normativa bàsica estatal en els termes dalt exposats.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al 
plenari de la Corporació, l'adopció del següent,
 
ACORD:
 
PRIMER. Aprovar per a l'any 2020, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de 
les retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte 
a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos 
períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat 
d'aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social, i abonar els 
endarreriments derivats d’aquest increment en la nòmina del mes de març. 
 
SEGON. Aprovar que si l'increment del Producte Interior Brut a preus constants el 
2019 arribés o superés el 2,5 per 100 en els termes establerts a l’art. 3.Dos.segon 
paràgraf del Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, s'afegiria, amb efectes 
1 de juliol de 2020, de forma lineal per a tots els empleats públics d’aquest 
Ajuntament, un altre 1 per 100 d'increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 
per 100 assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció 
que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments globals 
resultants serien:
 
PIB igual a 2,1: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%
 
TERCER. Autoritzar un increment addicional del 0,30 % de la massa salarial, si 
s’escau,  en els termes de l’art. 3.Dos.final del Reial decret-llei 2/2020, de 21 de 
gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic.
 
QUART. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de 
Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.
 
CINQUÈ. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.
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Expedient 425/2020. Procediment Genèric, expedient recollida de residus

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I.- ANTECEDENTS
 
1.- Per acord plenari en sessió de data 26 de març de 1997, aquest ajuntament va 
acordar delegar en el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre l’exercici de 
competències municipals en matèria de gestió de residus municipals.
 
2.- En data 23 de desembre de 2004 el ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
va aprovar la proposta de modificació del conveni entre els ajuntaments de la 
comarca i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es fixaven els termes de 
delegació de les competències en matèria de gestió de residus municipals. 
Tanmateix, en data 26 d’octubre de 2005, per part del Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre va ser aprovada la modificació de l’Annex III Fórmules de determinació dels 
costos del servei, del conveni entre els ajuntaments de la comarca i el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, i que d’acord amb els informes que obraven en 
l’expedient suposava un increment d’un 52 % aproximadament. Aquests fets van 
comportar que per part de Móra d’Ebre fos impossible assumir el cost anual fixat per 
la prestació del servei per part del Consorci per a la gestió dels  Residus Municipals 
de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
 
3.- Vistos els antecedents exposats, el Ple d’aquest ajuntament en sessió de data 28 
de desembre de 2011 va adoptar el següent acord: 
 
“Primer.- Revocar la delegació realitzada en el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
de l’exercici de competències municipals en matèria de gestió de residus municipals, 
amb efectes del 31 de desembre de 2011.
 
SEGON.- Incoar el corresponent expedient per a la concessió del servei públic de 
recollida i tractament dels Residus Municipals. 
 
TERCER.- Habilitar al Sr. Alcalde per la signatura de  la documentació escaient.
 
QUART.- Donar trasllat del  present acord al  Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.”
 
4.- Des d’aleshores ençà l’Ajuntament de Móra d’Ebre ha prestat, mitjançant  un 
contracte de gestió amb la modalitat de concessió, el servei públic  de recollida i 
transport de residus de Móra d’Ebre. 
 
5.- Per part de l’Ajuntament  s’ha realitzat un estudi econòmic del servei de recollida i 
transport de residus municipals per tal d’iniciar un nou procediment de contractació 
d’aquest servei municipal. Paral·lelament, per part del Consorci per a la Gestió dels 
Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta 
s’ha presentat una nova proposta econòmica a l’Ajuntament de Móra d’Ebre per a la 
prestació del servei de recollida i transport de residus municipals,  les quals varen ser 
presentades a tots els grups municipals de l’ajuntament. 
 
6.- En sessió de la Comissió Informativa General celebrada el passat dia 24 de febrer 
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on hi ha representats tots els grups municipals del plenari de la Corporació, es va 
dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres assistents, la inclusió 
de l’ajuntament de Móra d‘Ebre en la licitació en tràmit del contracte per a la 
prestació  del servei de recollida i transport de residus municipals que està duent a 
terme el Consorci de Residus.
 
Per tant, es proposa al Plenari de la Corporació que, per via d’urgència, s’incorpori 
en la propera sessió el compromís de delegació de la competència municipal en 
matèria de gestió de residus al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
 
7.- Per part del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre s’ha iniciat l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada amb 
diversos criteris, corresponent al servei públic de recollida i transport de residus 
sòlids urbans i deixalleries i es va publicar anunci de licitació al DOUE DO/S S241, 
de 13/12/2019, núm. 591857-2019-ES.
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS
 
Primer.- Els municipis exerciran com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria de “gestió dels 
residus sòlids urbans”, d’acord amb el que disposa l’art. 25.2, lletra b)  de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, 
LRBRL).  
 
En aquest mateix sentit, la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant 
LMRLC), aprovada mitjançant  Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu 
article 66.3 regula les competències que li són pròpies en una sèrie de matèries, 
entre les quals hi ha la recollida i tractament de residus, en la seva lletra l).
 
Segon.- El municipis hauran de prestar, en tot cas, el servei de recollida de residus, 
de conformitat amb l’art. 26.1, lletra a) de la LRBRL. Analògicament, la LMRLC en el 
seu article 67, lletra a) regula els serveis mínims obligatoris que han de prestar tots 
els municipis, entre els quals, hi ha la recollida de residus.
 
Tercer.- En el marc de les competències que té atribuïdes aquest Ajuntament, a tenor 
dels fonaments jurídics precedents, el plenari d’aquest Ajuntament podrà delegar les 
competències pròpies municipals en matèria de gestió de residus sòlids urbans al 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en virtut de l’art. 9.4 de la LMRLC, i 
subsidiàriament, l’art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim  Jurídic del Sector 
Públic.
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, ACORD:
 
PRIMER.- Comprometre’s a delegar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
l’exercici de la competència municipal de gestió de residus sòlids municipals, així 
com a la resta d’actuacions anàlogues que es puguin acordar i que siguin 
desenvolupades per part del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les 
Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta. 
 
SEGON. Fixar que l’eficàcia d’aquesta delegació tindrà efectes a partir de la 
signatura de l’acta d’inici de servei corresponent previst en l’expedient de 
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contractació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada amb 
diversos criteris, del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans i 
deixalleries, actualment en licitació.
 
TERCER.- Encarregar i instar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que inclogui al 
municipi de Móra d’Ebre en la documentació administrativa i tècnica (plecs de 
clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques), de 
l’expedient de contractació del servei de recollida de residus municipals, actualment 
en fase de licitació.
 
QUART.- L’Ajuntament de Móra d’Ebre assumeix el compromís de mantenir la 
delegació efectuada durant el període de vigència del contracte de prestació del 
servei de recollida de residus municipals, d’acord amb les previsions del plec de de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovades per part del 
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera 
d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
 
CINQUÈ.- Habilitar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a fer efectiu el present acord, en concret, la delegació efectiva en el 
Consorci, de la competència de gestió dels residus sòlids municipals.
 
SISÈ.- Donar trasllat del  present acord al  Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
 
La Sra. Agne comenta que votaran a favor del Consorci i que tan aviat com disposin 
de la proposta ampliada que van demanar presentaran aportacions. L’alcalde 
manifesta que el que s’aprova ara és si estaríem interessats en que s’inclogui a Móra 
d’Ebre en la licitació del Consorci. La Sra. Latorre indica que ja han manifestat que 
estan d’acord amb el porta a porta, per tant votaran a favor del Consorci i donar 
suport a un ens supramunicipal i que defensa el territori. El Sr. Fornos, com ja s’han 
manifestat en anterioritat, estant en la línia de realitzar el servei porta a porta, però 
pensa que el mateix portarà una pujada d’impostos ja que no es cobrirà el servei i 
per tant demana que es tingui cura i que sigui de forma progressiva. S’entaulen 
diversos comentaris en relació a l’import que costarà aquest servei, les campanyes 
de sensibilització i conscienciació de la gent del nou sistema de recollida, etc.

 

Expedient 48/2020. Procediment Genèric, Informe morositat 4T 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista del que disposa l’article quart, en el seu apartat quart de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, amb 
el següent tenor literal:
 
“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la 
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
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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 30 de gener de 2020, el 
qual se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2020 
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, i secretari 
interventor acctal del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre i de la societat Móra d’Ebre Bus SL, 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 2019
 
- 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, 
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se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.”
 
Així mateix és important destacar l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / 
UE, de 26 de febrer de 2014, en el sentit següent:
 
“ 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir 
del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para 
el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en 
el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio.
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 
artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos 
en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se 
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 
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factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a 
sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha 
de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura 
por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de 
pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, 
la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.
2.Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o 
de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta 
días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación 
de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la 
fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso 
aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la 
aceptación o verificación.
3.Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados 
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo 
superior a 60 días naturales.
4.Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 
quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en 
dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a 
efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre 
que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a 
la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de 
facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta 
días naturales desde esa fecha.”
 
Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo.”
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
 
Cinquè.-Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures al Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei  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 
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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 
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“Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 
16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 
27 d’abril, es suprimeix el model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de 
l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de 2015. 
Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart trimestre de 
2014.
 
L’anterior ve motivat 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 va ser 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
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Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el quart trimestre natural de l’exercici 2019, 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 245 121.154,17
Escola de Música 14 2.263,70
Móra d’Ebre Bus, SL 18 3.478,86

 
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 2019, són les següents per cada entitat:
 
 
ENTTAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 441 532.568,67
Escola de Música 1 240,00
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00

 
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el 
termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació, segons el procediment de la llei 
de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de tancament del quart 
trimestre natural de l’exercici 2019, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 554 1.078.347,51
Escola de Música 9 1.364,89
Móra d’Ebre Bus, SL 3 386,28

 
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 2019, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 214 463.616,98
Escola de Música 5 240,24
Móra d’Ebre Bus, SL 6 988,45

 
Les dades corresponents a l’Escola Municipal de Música i Dansa, corresponen a les 
dades fins al mes de novembre de 2019. 
 
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. 
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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.  
 
Cinquena.- El període mig de pagament resultant del quart trimestre de l’exercici 
2019 és el següent:
 
ENTITAT ROP 

(dies)
IPR (€) ROPend. 

(dies)
IPP (€) PMP (dies)

Ajuntament 114,77 640.047,85 66,57 726.654,91 89,14
Escola de Música 17,45 2.503,70 0,00 0,00 17,45
Móra d’Ebre Bus SL 40,28 5.998,03 32,63 1.374,73 38,85
PMP GLOBAL  648.549,58  724.029,64 88,74

 
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.
 
Les dades corresponents a l’Escola Municipal de Música i Dansa, corresponen a les 
dades fins al mes de novembre de 2019. 
 
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.
 
 
Sisena.- Faig constar el que tresoreria adverteix, entre d’altres, en els informes  
setmanals en relació a l’aprovació de despeses i l’ordenació dels pagaments:
 
“Que les funcions atribuïdes per la Llei als Depositaris Tresoreres les exerceix el 
Regidor d’Hisenda sota la direcció de l’Alcalde President tant en gestió d’ ingressos i 
recaptació com en gestió de despeses i pagaments i que aquesta tresoreria només 
pot exercir les funcions de “clauer”, en el sentit de signar les autoritzacions de 
pagaments, juntament amb l’interventor de fons i l’ordenador de pagament 
(l’Alcalde), i el de elaborar els informes en relació a l’aprovació de les despeses i 
l’ordenació dels pagaments així com elaborar els informes de morositat, que aquests 
últims són signats per la intervenció.
 
Que caldria comprovar l’estat deutor dels proveïdors amb les diferents 
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administracions públiques abans de procedir als pagaments, però com sigui que no 
estan implantades en la seva totalitat les plataformes dels diferents Organismes on 
es mostrin els deutors, i atès que aquesta Corporació no  compta en  suficients 
mitjans  personals i materials per poder analitzar i fer una comprovació exhaustiva 
sobre aquesta qüestió.
 
Que cal complir el que estableix el Pla de Disposició de Fons aprovat per Decret 
d’Alcaldia núm. 20180034 de 15 de juny i la legislació esmentada per tal de procedir 
a l’ordenació dels pagaments.
 
Que és del tot imprescindible complir el període mig de pagament a proveïdors tal 
com estableix la normativa sobre morositat i per tant, cal prendre les mesures 
correctores pertinents per tal de situar aquest per sota dels 30 dies des de 
l’aprovació de l’obligació.”
 
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de medis 
tant personals, inclosos tècnics, com materials. Tanmateix, s’ha de tenir en compte 
que les funcions reservades d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que 
la llei atorga les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació i que no son acumulables les dues  funcions i 
que són dues places ben diferenciades segons la legislació vigent.
 
Móra d’Ebre, 30 de gener de 2020”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al quart 
trimestre de l’exercici 2019, relatiu al compliment dels terminis establerts per la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 
 
 

 

Expedient 51/2020. Procediment Genèric, execució pressupost 4T 2019

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

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

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

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas,  
distinguiendo  los  pagos  incluidos  en  el  cálculo  del  período  medio  de  pago  a  proveedores  e  
incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d)  Impacto de las medidas  de ahorro y medidas  de ingresos previstas y calendario  previsto de  
impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g)  Evolución  del  saldo  de  las  obligaciones  reconocidas  pendientes  de  pago  tanto  del  ejercicio  
corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de las obligaciones pendientes de  
pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a proveedores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

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

a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
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9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades integrantes  
del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número de efectivos referidos al  
último día del trimestre anterior.
10. Del cumplimiento de la obligación de suministro de información a la que se refiere este precepto, y en lo  
que se refiere a los tres primeros trimestres da cada año, quedarían excluidas las Corporaciones Locales de  
población  no  superior  a  5.000  habitantes,  salvo  la  información  mencionada  en  los  apartados  7  y  8  
anteriores.»”

 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2019, 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 30 de gener de 2020 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, i secretari interventor 
acctal. del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i de la Societat Móra d’Ebre Bus SL,  
INFORMO: 
 
1. IDENTIFICACIÓ
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde - President de la corporació
 
1.2. Caràcter: Preceptiu
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral
 
 2. ANTECEDENTS
 
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la  
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  determina  les  obligacions  trimestrals  de 
subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha 
de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
  
3. FONAMENTS DE DRET

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

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

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
 Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  de  modificació  de  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  

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

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

-          a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost, 
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-          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 2019 no està tancada donada la insuficient dotació de personal   i 
medis  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. Per tant, aquestes dades  
referides a 31 de desembre de 2019 són les  dades que consten  en  la  data  que s’emet aquest  informe a la  
comptabilitat. 
 
4.1. Personal
 
a) A data 31/12/2019, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 107 persones els quals es  
troben dividits en els següents sectors:
 

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 106
Policia local 0
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 31/12/2019 és de 2.279.005,30 euros.  
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la  
Seguretat Social.  
 
b) A data 30/09/2019, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té una plantilla de  
personal de 15 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 

Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 1
Educatiu no universitari (personal que presta servei en 
contres de la docència no universitària)

14

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2019 és de 182.034,07 euros. Aquest  
import  inclou  les  retribucions  bàsiques,  les  complementàries,  els  incentius  al  rendiment,  el  fons  social  i  la  
Seguretat Social. 
 
c) A data 31/12/2019, 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 31/12/2019 és de 147.320,50 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 
2019 és del 72,48%. El grau d’execució del pressupost de despeses al quart trimestre de 2019  és del 92,31%.
 
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 31/11/2019 és del 78,42%. El grau d’execució del pressupost de despeses a 31/11/2019 és  
del 72,93%.
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de cobrament en termes  
totals és de 31.859,68 € i el pendent de pagament, de 743.852,99 €. Per exercici tancats, la recaptació acumulada  
al venciment d’aquest trimestre ha estat de 676.933,42 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats  
durant el mateix període ascendeix a 878.155,49 €.
 
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 26.052,18 € i el pendent de pagament de 0,00€. Per exercicis tancats, la recaptació acumulada  
al venciment d’aquest trimestre ha estat de 18.280,85€.  Anàlogament, els pagaments totals durant el  mateix 
període ascendeix a 592,90 €.
 
L’Ajuntament es preveu que ha final d’exercici si que tingui despeses pendents d’aplicar al pressupost, no obstant,  
com que no es disposa de tota la informació necessària, no s’ha pogut informar d’aquesta quantitat i a quines  
aplicacions pressupostàries correspon; aquesta informació es complimentarà amb la liquidació del pressupost. Pel  
que fa al Patronat, no té despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el quart trimestre de l’exercici 2019.
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del quart  
trimestre del 2019 és de -386.096,06 €. 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 2019. 
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del quart  
trimestre del 2019 és de 62.019,95 €.
  
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 2019:
 
Projecte de despesa RD Desviació  RD  en 

relació  a  l’annex 
d’inversions

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

Compra  béns 
immobles  (Illa  de 
Saurí D)

0 € 0 € 8.597,99 € 2,01 €

Compra  béns 
immobles  (Illa  de 
Saurí B)

0,00 € 0 € 17.195,98 € 4,02 €

Millores  abastament 
aigua la verdaguera

0,00 € 42.158,75 € 45.465,87 € 0,13 €

Instal·lació  fluvial 
menor

0,00 € 230.633,01 € 266.925,88€ 3.710,10 €

Millora  eficiència 
energètica

39.164,65 € 0,00 € 41.225,96 € -0,01 €
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Rehabilitació  visita 
pública del castell

147.946,65 € -3.946,65 € 18.071,35 € 144.000,00€

Rehabilitació 
aparcaments 
democràcia

40.967,00 € 12.940,03 € 77.548,19 € -7.714,41 €

Rehabilitació plaça de 
l’Estrella i entorns

55.843,94 € 4.156,06 € 57.238,55 € 3.112,45 €

Arranjament camins 0,00€ 5.500,00 € 0,00€ 12.100,00€
Obres  carrer  Palma i 
Plaça Dr. Cabero

0,00€ 17.962,10€ 0,00€ 18.907,48€

Carregadors  cotxes 
elèctrics

0,00€ 40.000€ 48.736,61€ 100,00€

Durant l’exercici 2019 s’han anat executant les inversions previstes al pressupost, amb excepció de la Rehabilitació  
del Castell per la visita pública i l’obra del carrer Palma i Plaça de Dr. Cabero que es preveuen realitzar a l’exercici  
2020.  

 
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  2019,  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 245 121.154,17

Escola de Música 14 2.263,70
Móra d’Ebre Bus, SL 18 3.478,86

 
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 2019, són les següents per cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 441 532.568,67

Escola de Música 1 240,00
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00

 
En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 dies des de  
la seva data d’aprovació, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la  
data de tancament del quart trimestre natural de l’exercici 2019, són les següents per cada entitat:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 554 1.078.347,51

Escola de Música 9 1.364,89
Móra d’Ebre Bus, SL 3 386,28

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

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 214 463.616,98
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Escola de Música 5 240,24
Móra d’Ebre Bus, SL 6 988,45

 
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 2019.
 
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 la data que s’emet aquest informe 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
199 Integra  Parking 

Solutions SL
Iparkticket febrer 48,40 Pendent

460 Integra  Parking 
Solutions SL

Iparkticket març 48,40 Pendent

682 Integra  Parking 
Solutions SL

Llicència App abril 48,40 Pendent

853 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Canon 
mensualidad  abril 
2019

11.711,15 Pendent

881 Integra  Parking 
Solutions SL

Iparkticket maig 48,40 Pendent

1143 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Canon 
mensualidad mayo 
2019

11.747,08 Pendent

1161 Integra  Parking 
Solutions SL

Iparkticket anual 544,50 Pendent

1315 Integra  Parking 
Solutions SL

Iparkticket juliol 48,40 Pendent

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

1432 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Canon 
mensualidad  junio 
2019

11.747,08 Pendent

1579 Integra  Parking 
Solutions SL

Iparkticket agost 48,40 Pendent

1612 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Canon 
mensualidad  julio 
2019

11.747,08 Pendent

1833 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Actualización 
canon julio 2019

12.538,41 Pendent

1834 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Actualización 
canon agosto 2019

1.791,20 Pendent

1835 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Canon 
mensualidad 
agosto 2019

11.747,08 Pendent

1871 Integra  Parking 
Solutions SL

Quota mensual 48,40 Pendent

1912 Hostal  La  Creu 
(Guirao Morillo SL)

Dinar  comissió 
festes

1.032,63 Pendent

2039 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Actualització 
canon setembre

1.791,22 Pendent

2040 UTE  ENDESA 
INGENIERIA  SLU 
ENEL SOLE SRL UTE

Canon  mensulidad 
septiembre 2019

11.747,08 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. Cal matisar, que també estan pendents de tramitar, algunes factures 
pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici  2019, però que per falta d’informació en aquest moment no es 
poden detallar.
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu:
 
4.4.1.  Durant el  quart  trimestre de 2019,  el  càlcul  de la  capacitat  de finançament és  de -927.086,00€.  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 4.930.635,27 €, 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 4.477.475,47 €, 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.
 
4.5. Societats mercantils
 
Al finalitzar el quart trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 107.212,69 euros.
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Cal destacar, que aquesta societat no s’abasteix amb ingressos de mercat atès que obté majoritàriament els seus  
ingressos per prestació de serveis de la seva activitat normal facturats principalment al Consell Comarcal, aquest  
ingressos no es poden considerar ventes en comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al menys, el 
50% dels costos de producció.
 
5. CONCLUSIONS
 
L’ajuntament no compleix en termes acumulats al quart trimestre amb l’objectiu d’estabilitat.
 
Es preveu que l’Ajuntament complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
En  relació  a  l’objectiu  del  deute  viu,  únicament  s’informa  en  relació  al  nivell  d’endeutament  està  pendent 
d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals.
 
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor, atès l’existència de les 
següents obligacions reconegudes pendents de pagament que ha excedit  el  termini  legal de 30 dies al  quart  
trimestre de 2019:
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 554 1.078.347,51

Escola de Música 9 1.364,89
Móra d’Ebre Bus, SL 3 386,28

 
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 2019, 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 sense l’assessorament necessari  i  amb insuficiència  de medis  tant  personals,  inclosos  
tècnics, com materials. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les funcions reservades d’intervenció i secretaria 
corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els  
que la llei atorga les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la  
gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació i que no son acumulables 
les dues  funcions i que són dues places ben diferenciades segons la legislació vigent.
 
Móra d’Ebre, 30 de gener de 2020 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al quart trimestre de l’exercici  2019, relatiu al 
compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre 
per la que es modifica   l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació que preveu la  Llei  Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  d’estabilitat pressupostària  i  
sostenibilitat financera.
 
La Sra. Latorre posa de manifest que en un trimestre s’ha incrementat l’import de 58.000 € de factures fora del  
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termini  de  pagament  augmentat  així  el  període  mig  de  pagament  i  que  les  conclusions  de  l’informe  són  
demolidores.

 

Expedient 52/2020. Procediment Genèric, pla ajust 4T 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març 
de 2012 va aprovar un Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord 
amb la seva potestat d’autoorganització i en compliment dels requisits exigits en l’art. 
7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents:
 
“Adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat 
pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un 
període coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es prevegi 
concertar en el marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a 
màxim de 10 anys de durada). 
 
Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust 
 
Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
consideri necessària per al seguiment del compliment d'aquest pla d'ajust, així com 
qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per garantir el 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les 
obligacions de pagament a proveïdors.” 
 
Com sigui que aquest Pla d’Ajust va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques en data 30 d’abril de 2012, la qual cosa va comportar 
que s’entenia autoritzada l’operació d’endeutament a llarg termini per un import de 
670.797,77 euros, per al pagament de les obligacions pendents de pagament, 
d’acord amb els requisits establerts al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
 
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 
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Corporació Local.  
 
Per tot això,
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció anual relatiu al compliment del 
Pla d’Ajust, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
en data 30 de gener de 2020, 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 i de la societat Móra d’Ebre Bus SL, INFORMO: 
 
En virtut de l’establert a l’article 10 del RD-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea 
el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors i en l’article 4.1 b) de l’Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de conformitat a la Disposició Addicional 
Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, s’emet el següent informe. 
 
I. NORMATIVA APLICABLE
 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant rdl 2/2004 ).
 RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988-
 Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals.
 Reial Decret Llei 4 /2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 Reial Decret Llei 7/ 2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments a proveïdors.
 Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat 
individual , el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d’ajust, que preveu el 
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 , de 27 d’abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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II . ANTECEDENTS DE FET
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra 
d’Ebre va aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que 
regula l’article 7 del RD Llei 4/2012.
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe 
favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que;
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions 
d’endeutament que preveu aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre 
l’execució dels plans d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 
de febrer.
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 
135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar 
l’informe anterior amb periodicitat trimestral.
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a 
requeriment del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels 
òrgans competents d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat .
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les 
operacions d’endeutament concertades , les entitats locals que les hagin concertat 
podran ser sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat . La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i 
el seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes 
de seguiment .
 
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot 
demanar la col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que 
s’han d’ajustar a les normes i instruccions que determini aquella. El finançament 
necessària per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha 
realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre 
HAP/2082/2014 , de 7 de novembre, que en el seu article 10, recull que;
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat 
Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i 
abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el 
cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents:
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Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment , s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del 
pla d’ajust.
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ......
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques abans del dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del 
primer mes següent a la finalització de cada trimestre, si es tracta de Corporacions 
Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
contingut mínim següent:
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals també s’inclourà informació referida a 
la previsió de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral acumulada.
 
b) Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de 
les mesures addicionals adoptades.
 
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el 
Pla per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.”
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , ha alliberat amb data 2 
de gener de 2020, 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 2020.
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet el següent;
 
III . INFORME
 
1. Que de conformitat amb el que regula l’article 10 del Reial decret-llei 7/2012, 
l’interventor municipal ha d’emetre un informe de manera anual sobre l’execució del 
pla d’ajust. D’aquest informe se’n donarà compte al ple, i del contingut del mateix es 
traslladarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la 
plataforma telemàtica que habilita el mateix Ministeri.
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han 
regulat en l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre . Per al cas de l'Ajuntament de 
Móra d’Ebre, en no ser una corporació local dels articles 111 i 135 del TRLRHL, la 
informació s’ha de remetre de manera anual abans del dia 31 de gener de cada any.
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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 2019 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 31/12/2019 i comparativa amb la 
previsió continguda en el pla d’ajust, així com l’execució de les mesures d’ingressos 
previstes al pla d’ajust i, en el seu cas, de les mesures addicionals adoptades. 
 
*Quadre 1 Annex 2
 
2 . - Informació relativa a l'evolució de les despeses a 31/12/2019 i comparativa amb 
la previsió continguda en el pla d’ajust.
 
*Quadre 2 Annex 2
 
• Justificació de les desviacions pel costat dels ingressos
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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 2019 i l’execució real (projecció anual 2019 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 
-25,90 %, ens remetem als motius amunt indicats ja que com a element més 
important no es disposa de la liquidació de BASE- Gestió d’Ingressos així com 
tampoc 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.
 
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 -35,85 %, 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 2019 no s’ha produït cap operació de crèdit 
nova.
 
Altrament, el Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a 
través d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures 
estava prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, 
concretament a la 5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 
2013 no es van produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al 
informe anual de seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013.
 
S’han produït els ajustos previstos per al exercici pressupostari 2014 de la subvenció 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat 
a sufragar les despeses corrents del propi exercici econòmic. 
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 
74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al pagament de les 
amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir 
el deute viu.
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per 
un període de quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment 
del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 
2013-2016. 
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No obstant, 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 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 
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finançar actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació referides als 
serveis i activitats següents: enllumenat i vies públiques, parcs i jardins, transport 
col·lectiu urbà; reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments 
públics. 
 
Per a l’exercici 2018 es va preveure 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. 
 
Al BOPT de 23 de gener de 2019 es va publicar l’anunci de la Diputació de 
Tarragona de convocatòria de les subvencions del Pla d’Acció Municipal de 2019. En 
l’annex 1 de l’anunci abans citat es preveu la distribució de la dotació econòmica del 
Pla d’Acció Municipal 2019, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre l’import de 96.705 
euros. La Junta de Govern Local del 11 de febrer de 2019 va acordar sol·licitar un 
import de 65.802,90 euros per al programa de despeses corrents, i, concretament, 
per a les 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. S’ha previst aplicar aquesta quantitat a la mesura 5 dels ingressos.
 
• 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 2019 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 1,15 %
- En les despeses de capital la desviació és negativa del 3,86 %.
- En les despeses per operacions financeres la desviació respecte les previsions del 
pla d’ajust en un -1,48 %. 
 
Remarcar, que tal com s’ha comentat, 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.
 
No obstat, em cal informar que el període mig de pagament a proveïdors (en dies) 
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resultant del quart trimestre de l’exercici 2019 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.  
 
En relació a l’import de la previsió d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost al 
final del quart trimestre, al pressupost de l’exercici 2020, tal com indica l’alcalde a la 
seva memòria de l’expedient del pressupost de l’exercici 2020, ja s’ha previst la 
consignació pressupostària suficient a l’exercici 2020 per incloure aquestes 
despeses corresponents a l’exercici 2019. 
 
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 2019, 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. 
 
4 . - Avanç de romanent de tresoreria
 
*Quadre 4 Annex 2
 
Em cal informar, que el càlcul de l’excés de finançament 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 2019.
 
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. 
 
Atès que a l’exercici 2018 es va liquidar el pressupost amb romanent de tresoreria 
negatiu i això implicava l’elaboració d’un pla de Sanejament a un termini màxim de 3 
anys. Es va demanar al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona 
l’elaboració d’aquest Pla. En sessió plenària de data 29/10/2019 es va aprovar el Pla 
de sanejament financer del període 2019-2020, no obstant per tal  de minorar 
l’impacte econòmic que suposava l’augment d’impostos i taxes sobre els veïns i 
veïnes de la població, aquest equip de govern va prendre la decisió de replantejar el 
pla de sanejament financer del període 2019-2022, amb la modificació de diverses 
partides i la baixa de l’augment dels impostos i taxes inicialment aprovat. Aquesta 
reformulació del Pla de Sanejament es va aprovar en sessió plenària de data 18 de 
desembre de 2019 i es va remetre a l’òrgan de tutela financera per a la seva 
aprovació. 
 
Es preveu obtenir un romanent de tresoreria negatiu a la liquidació de l’exercici 2019, 
no obstant, amb l’execució del pressupost de l’exercici 2020 s’ha de garantir que 
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com a molt tard en el tancament de l’exercici comptable següent a l’acord plenari 
d’aprovació del pla, el romanent de tresoreria per a despeses general s’ha de 
regularitzar i tenir signe positiu. 
 
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 31/12/2019:  Annex 1.
 
7 . - Informe trimestral de seguiment de deute comercial
 
*Quadre 6 Annex 2
 
El deute comercial a 31/12/2019, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
1.331,78 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
 
b) Cualquier otro pasivo contingente:
 
*Quadre 8 Annex 2
 
S’ha sol·licitat al servei d’assistència de la Diputació de Tarragona, assessorament 
per tal de valorar a veure si es convenient l’actualització del Pla per tal d’adaptar-lo a 
la situació actual de l’ajuntament, ja que el Ple de la corporació en sessió de 18 de 
desembre de 2019 va aprovar un pla de sanejament amb horitzó temporal 
2019-2022. 
 
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 
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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 2020.
 
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 2019, 
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 sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de medis 
tant personals, inclosos tècnics, com materials. Tanmateix, s’ha de tenir en compte 
que les funcions reservades d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que 
la llei atorga les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació i que no son acumulables les dues  funcions i 
que són dues places ben diferenciades segons la legislació vigent.
 
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.
 
La Sra. Latorre indica que si afegim els imports dels nous dos préstecs 400.000 i 
262.000 sumen uns 4.800.000 de deute a les entitats bancàries. El Sr. Melchor 
respon que el primer és un préstec que té la consideració de pòlissa per fer front a 
despeses puntuals i mentre no arriben els diners de les subvencions i que també ha 
servit per cancel·lar una operació de tresoreria.  Que no disposa en aquests 
moments de l’import total del deute però si té el de l’amortitzat que ascendeix a 
3.500.000 aproximadament.

 

Expedient 427/2020. Procediment Genèric,Moció del grup municipal Junts per 
Móra en rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. 
president de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueres

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

MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I 
L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS
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El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central 
pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, 
malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de 
diputat electe del Parlament de Catalunya. 
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 
respecte els motius de cessament del President del nostre país.
 
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat 
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que 
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta 
raó. 
 
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol 
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen 
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol 
fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya.
 
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem 
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per 
trobar una solució política al procés.
 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:
 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la 
retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.
 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en 
què es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria 
immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha 
reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni 
Comín.
  
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de 
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern 
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els 
drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
 
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el 
nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, 
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, 
allunyen l’acord polític.
 
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn 
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i 
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polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
 
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el 
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.
 
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, 
a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels 
Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament 
Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I 
donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per 
aquells mitjans que es creguin oportuns.

 

Expedient 430/2020. Procediment Genèric, Moció grup municipal ERC, 
conmemoació del dia internacional de les dones

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
 
De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, 
una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de 
reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació 
que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les 
administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la 
nostra societat. 
 
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones 
encara estan presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les 
dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una 
feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de 
pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% 
dels contractes a temps parcials ho són de dones. A més, la bretxa salarial és una 
realitat que no es tanca i que hem d’abordar per erradicar-la. Això contrasta amb 
l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els 
càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats 
majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no 
s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens i desenvolupament de les 
dones. 
 
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una 
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys 
puguin exercir aquest dret lliurement. 
 
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps 
de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, 
també, és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per 
permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

nostre municipi uns horaris més racionals. 
 
Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de 
masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en 
hegemonia de la dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat 
l’existència de violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de 
diferents manifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la. 
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per 
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República 
Catalana una República Feminista de dones i homes lliures. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Móra d’Ebre 
proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Móra d’Ebre manifesta el seu compromís per continuar 
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i 
feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant 
en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast
 
Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de 
diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment 
Feminista. 
 
Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de 
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. 
 
Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap 
a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent 
especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i 
Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei 
Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial 
Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per tal de garantir la 
igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral. 
 
Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de 
plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del 
terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal 
en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral. 
 
Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, 
implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran 
mesura, afecten a dones grans que viuen soles. 
 
Setè.- Valorar la possibilitat declarar Móra d’Ebre com a municipi feminista i 
adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes. 
 
Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes 
del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les 
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Dones i a les entitats municipalistes.
 

 

Expedient 426/2020. Procediment Genèric, Moció del grup municipal Junts per 
Móra per exigir la millora dels serveis perroviaris a les Terres de l'Ebre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

MOCiÓ PER EXIGIR LA MILLORA DELS SERVEIS FERROVIARIS A LES TERRES 
DE L’EBRE
 
Properament, tal com ha anunciat el Ministeri de Foment, esperem que entri en 
funcionament el tram de doble via Vandellòs-Tarragona. Una obra, com moltes altres 
de l’Estat espanyol, que s’ha demorat de forma injustificable i que ha endarrerit el 
Corredor del Mediterrani. 
 
Cal recordar que l’estudi informatiu es va redactar a l’abril de 1995. Mentre que 
l’estudi de l’impacte ambiental es va aprovar al maig de 1998 i les obres s’inicien al 
maig del 2000. D’aquesta manera, al desembre de 2019, 24 anys després, encara no 
estan operatives.
 
L’endarreriment d’aquestes obres ha afectat greument els serveis ferroviaris de les 
Terres de l’Ebre durant molt temps. Solament en els darrers anys, els horaris de les 
línies R15 i R16 s’han modificat en diferents ocasions, per allargar-los amb motiu de 
les obres (agost 2016, novembre 2016  i novembre 2017).
 
Que fruit de l’acord del Departament de Territori i Sostenibilitat amb el Ministeri de 
Foment, i a efectes de pal·liar els deficients serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre, 
des que els trens Euromed fan parada a l’estació de l’Aldea-Tortosa-Amposta s’ha 
demostrat que, tècnicament, no havia cap problema per fer aquesta aturada; tal com 
havien mantingut tradicionalment els diferents responsables de l’Estat.
 
Falten pocs dies per a l’entrada en funcionament d’aquest tram de doble via i encara 
a dia d’avui no s’han donat a conèixer, per part de Renfe i Adif, quins seran els 
serveis ferroviaris que estaran disponibles a partir d’aquell moment, així com tampoc 
s’ha garantit a la Generalitat de Catalunya si s’accepten les seves propostes de 
serveis.
 
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els 
següents acords:
 
Primer.- Exigir a Renfe i Adif, i com a màxim responsable al Ministeri de Foment, que 
des de l’entrada en funcionament de la doble via al tram Vandellòs-Tarragona:
 
a) Implantar un servei de regional d’alta velocitat, tipus Avant, amb origen a Tortosa, 
parada a l’Aldea i amb destinació Barcelona. Amb 4 freqüències diàries d’anada i 4 
de tornada, i que garanteixi la connexió amb els trens AVE al Camp de Tarragona.
b) La millora dels serveis de Rodalies, del la R15 i R16, amb nous horaris que 
millorin de forma significativa els horaris anteriors a les darreres modificacions
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c) El manteniment del servei dels Euromed a l’estació de l’Aldea-Tortosa-Amposta, 
vist que s’ha demostrat la seva viabilitat tècnica, amb les tarifes habituals si es 
compleixen la resta de demandes de serveis.
 
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que mantingui aquestes peticions 
davant Renfe i Adif, així com traslladar-li, per aquesta finalitat, el suport de 
l’Ajuntament de l’ajuntament de Móra d’Ebre
 
Tercer. -  Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Foment, a Adif i a Renfe, així 
com al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a més 
dels grups parlamentaris a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya i, també, a 
la plataforma Trens Dignes.

 

Expedient 428/2020. Procediment Genèric, Moció grup municipal d'ERC, per 
declarar Móra d'Ebre lliure de racisme

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM a l’ajuntament de Móra d’Ebre per 
declarar Móra d’Ebre lliure de racisme
 
Actualment vivim una situació d’auge en els fluxos migratoris al Mediterrani que 
tenen un efecte directe en la societat, la política i l’economia dels Països Catalans. 
Aquest increment de les persones migrants que arriben al nostre país es deu a 
diversos factors que afecten especialment a països de la Conca del Mediterrani, del 
continent Africà i de l’Orient Mitjà, com són el major nombre de conflictes bèl·lics, el 
continu ofec econòmic al qual el sistema capitalista sotmet a aquests països o les 
greus conseqüències que està reportant la crisi climàtica.
 
Davant d’aquest context, els Països Catalans s’han erigit com a líders en l’acollida 
d’aquestes persones migrades, però ha estat la societat civil qui, amb iniciatives com 
Volem Acollir o Open Arms , han encapçalat la defensa dels drets i les llibertats de la 
nova ciutadania. L’administració s’ha trobat desbordada a causa de la falta de 
recursos, de la incapacitat de coordinació i cooperació entre administracions, de 
l’existència d’una Llei d’Estrangeria que atempta directament sobre els drets i 
llibertats de les persones migrades i, sobretot, de la manca de voluntat per part del 
Govern Espanyol i dels estats membres de la Unió Europea de treballar per cercar 
solucions efectives que permetin arreglar d’arrel els problemes que condueixen a 
aquestes persones a marxar de casa seva.
 
A aquesta incapacitat de l’administració per fer front a la situació exposada, se li ha 
d’afegir un factor més que atempta directament contra l’acollida i la inclusió 
d’aquestes persones migrades: l’extrema dreta. No sols la seva presència, el seu 
discurs i els seus atacs dirigits cap a qualsevol mena de multiculturalitat, sinó 
l’assumpció per part d’altres forces polítiques del discurs i la narrativa xenòfoba que 
els partits neo-feixistes prediquen. Això, juntament amb la falta de voluntat per aïllar 
aquests tipus de partits a les institucions, està erigint més murs que dificulten 
enormement la relació d’aquestes persones en el teixit social dels Països Catalans.
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És necessari tenir en compte que aquestes persones estan abandonant casa seva 
per garantir la seva pròpia supervivència i fins que no assoleixen el seu objectiu 
d’arribar a Europa es veuen exposats a un seguit de situacions molt difícils de 
gestionar a nivell psicològic. Tot aquest bagatge emocional s’amplia amb les 
dificultats burocràtiques a les quals l’administració els sotmet, a les traves que es 
troben per integrar-se en la nova societat i amb les diferències que existeixen entre 
ells i la població nativa, agreujant-se encara més si parlem de joves migrats no 
acompanyats. Tot plegat requereix una assistència i una atenció pròxima, en la qual 
els municipis, els ajuntaments i el teixit social i associatiu local hi tenen un paper 
cabdal.
 
Des del Jovent Republicà i Esquerra Republicana defensem que els Països Catalans 
han
estat, són i seran punt de trobada de diferents cultures i terra d’acollida, i per això 
elaborem un document que garanteixi que a nivell municipal això sigui una realitat. 
Amb aquesta moció Móra d’Ebre es declara municipi lliure de racisme, i el ple, 
l’ajuntament i el govern municipal accepta complir els següents punts: 
1. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència per garantir una acollida digna i integradora d’aquelles 
persones joves migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi.
 
2. Coordinar-se amb les diferents forces de seguretat, policia local i mossos 
d’esquadra, per combatre els rumors falsos sobre seguretat que criminalitzen i 
estigmatitzen a les Persones migrades.
 
3. Coordinar-se amb el teixit associatiu del municipi per garantir una millor i major 
integració de les persones migrades a través de les eines que aquests proporcionen.
 
4. Els diversos grups municipals representats en aquest ple es comprometen a no 
assumir els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a no pactar i aïllar 
institucionalment a aquells partits polítics que representin a l’extrema dreta. 
 
5. Traslladar aquest acord a les diverses instàncies
 

 

Expedient 429/2020. Procediment Genèric, Moció grup muncipal ERC, per un 
servei ferroviari digne

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

MOCIÓ PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE 
 
El passat 13 de gener, després de vint anys d’espera i 700 milions d’inversió, entrava 
en funcionament el desdoblament de la via ferroviària del corredor del mediterrani 
amb la variant de Vandellòs – Tarragona. Aquest fet configura un nou mapa de 
serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre que, d’acord amb l’oferta inicial plantejada 
per Renfe i Adif, suposa un retrocés inacceptable respecte els serveis prestats fins 
ara. 
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L’oferta de serveis ferroviaris de Renfe i Adif té com a principal objectiu la prevalença 
dels criteris comercials per millorar les comunicacions entre València i Barcelona, 
reduint en 40 minuts la durada del trajecte; fet que comporta la desatenció de les 
necessitats i la falta de millora del servei per als usuaris de les Terres de l’Ebre. 
 
Això ha suposat que la implementació de la doble via perjudiqui el servei ja precari 
de tren a les Terres de l’Ebre perquè suposa una pèrdua de connexions, augmenta la 
durada dels temps de trajecte en els trens regionals vigents al 2016, i tampoc 
incrementa la freqüència de pas de combois. 
 
La proposta de Renfe i Adif suposa un retrocés respecte el model actual, amb la 
supressió dels quatre trens Euromeds diaris que connectaven l’estació de l’Aldea 
Tortosa-Amposta amb Tarragona i Barcelona des de feia tres anys, i que s’havien 
establert per compensar els retards en la línia de Rodalies R-16. Els usuaris d’aquest 
servei ràpid havien gaudit fins l’entrada en funcionament del desdoblament de la via 
d’una reducció en el preu del bitllet gràcies a les aportacions fetes per la Generalitat 
de Catalunya. 
 
La nova oferta ferroviària, que ara de manera provisional s’ha implementat, manté 
l’aturada dels Talgo, amb sis freqüències al dia, i incorpora un únic tren diari d’alta 
velocitat Avant que permetrà unir Tortosa, l’Aldea i Barcelona amb una hora i 
trenta-cinc minuts. Aquest tren tindrà la sortida de Tortosa a les 06:20 h i la tornada 
des de Barcelona a les 18:30h. 
 
Paradoxalment amb el desdoblament de la via els trens de rodalies i regionals que 
connecten l’Aldea amb Tarragona i Barcelona veuen incrementats els temps respecte 
els trajectes vigents fa 4 anys. 
 
D’altra banda, la connexió ferroviària per la R-15 tampoc experimenta cap millora, i 
segueix sent una de les que presenta més deficiències del país per la manca d’un 
manteniment adequat; fet que comporta la reducció de la velocitat dels combois en 
diversos punts del trajecte, alguns de fins a 30km/h, i també incidències, com alguns 
descarrilaments . Les freqüències i horaris no s’adapten a les necessitats dels 
passatgers i quan es produeix alguna incidència la manca d’informació és notable. 
Això ha convertit el servei ferroviari d’aquesta línia en poc fiable i gens competitiu; 
d’aquí que la durada del trajecte fins a Barcelona trigui més ara que fa vint anys. 
 
Aquesta deficient comunicació ferroviària incideix negativament amb la possibilitat de 
desenvolupament de les comarques ebrenques i contribueix directament al 
despoblament del territori. 
 
Les Terres de l’Ebre som cruïlla amb el País Valencià i l’Aragó que requereix i 
necessita que les connexions amb alta velocitat i trens regionals que suporten les 
dues línies que travessen el nostre territori tinguin uns serveis adequat amb aturada 
a les Terres de l’Ebre. I a la vegada ser nexe, punt d’inici o d’arribada d’alguns 
serveis ferroviaris que connecten amb el nord de Castelló. 
 
Després de la llarga espera i la gran inversió realitzada constatem la nova proposta 
de Renfe i Adif suposa un pas enrere per al model ferroviari que connecta les Terres 
de l’Ebre cap al nord, cap al sud i cap a l’alta velocitat del Camp de Tarragona. 
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Davant la provisionalitat de la nova planificació ferroviària plantejada fins a l’1 de 
març i d’acord amb tot l’exposat, proposem els següents acords: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar suport a la mobilització que va ser convocada per la Plataforma 
Trens Dignes el diumenge, 16 de febrer. 
 
SEGON. Demanar al Ministerio de Fomento el manteniment de les aturades de 
l’Euromed a l’estació de l’Aldea. I a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat el 
manteniment de les tarifes bonificades. 
 
TERCER. Incrementar el servei de trens tipus ‘Avant’, amb origen i destí l’estació de 
Tortosa i amb aturada a l’Aldea, per garantir amb una freqüència regular durant tot el 
dia la connexió ràpida tant amb Barcelona com amb l’estació d’alta velocitat del 
Camp de Tarragona. 
 
QUART. Reclamar mantenir la connectivitat de les Terres de l’Ebre des de l’estació 
de l’Aldea, i l’estació d’Ulldecona - la Sénia – Alcanar fins el nord de Castelló i 
València mitjançant els serveis de regionals i l’alta velocitat. 
 
CINQUÈ- Incrementar el servei i les parades de la línea R16 amb l’estació d’ 
Ulldecona - la Sénia - Alcanar com a única estació del Montsià. 
 
SISÈ. Exigir un calendari d’actuacions i inversions a les estacions i a la línia 
ferroviària R-15 per acabar amb els punts deficients que provoquen la reducció de la 
velocitat dels combois i els nombrosos incidents, oferint els serveis en les condicions 
que necessiten els usuaris de la zona; i la reobertura de les estacions de Móra la 
Nova, Ascó, Flix i Riba-roja d’Ebre amb venda directa de bitllets a les persones 
viatgeres. 
 
SETÈ. Demanar l’establiment de serveis ferroviaris puntuals i semidirectes entre la 
Ribera d’Ebre, el Camp de Tarragona i Barcelona per així reduir la durada del 
trajecte, mitjançant la creació d’una estació intermodal a la zona del camp de 
Tarragona. 
 
VUITÈ- Donar trasllat d’aquests acords al Ministerio de Fomento, a Adif, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als diferents 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, així com 
a la Plataforma Trens Dignes.
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte resolucions i decrets dictats d'ençà la darrera sessió
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Es dona compte de les Resolucions i Decrets dictats per l’alcaldia, d’ençà la darrera 
sessió:
 
Nom Data Resum

DECRET 
2020-0005 04/02/2020 13:07 Bestretes empleats públics 2020 --

DECRET 
2020-0004 03/02/2020 13:16 Expedient informatiu escrit personal laboral PPL --

DECRET 
2020-0003 31/01/2020 13:25

Llicència per fer cala en vorera a l'alçada de C. Móra la 
Nova, 21, per reparació subministrament elèctric. --

DECRET 
2020-0002 24/01/2020 14:08

DERRIBO MAGATZEM. Av. Comarques Catalanes, 71. 
--

DECRET 
2020-0001 14/01/2020 7:49 sol·licitud bestreta BASE Gestió d'Ingressos Locals --

DECRET 
2019-0094 31/12/2019 11:08 Aprovació de factures --

DECRET 
2019-0093 30/12/2019 9:39 Expedient 10/2019 de modificació de crèdit --

DECRET 
2019-0092 18/12/2019 11:28 Delegació funcions alcaldia --

DECRET 
2019-0091 13/12/2019 13:48 Múltiples interessats --

DECRET 
2019-0090 13/12/2019 12:25

Contractació temporal i puntual de personal servei 
piscines municipals --

DECRET 
2019-0089 12/12/2019 13:18 Múltiples interessats --

DECRET 
2019-0088 28/11/2019 14:55 EXPEDIENT BAIXES D'OFICI 18/2019 --

 

 

Informacions presidència

El Sr. Alcalde informa que el nou embarcador està pràcticament enllestit.
 
Que en relació a l’incident com a conseqüència de les pluges al camí de Subarrech, 
el mateix està tancat seguint les indicacions dels geòlegs. Tanmateix,  es varen 
demanar pressupostos a tres empreses, que una no el va presentar i que les altres 
dues, un ascendeix aproximadament a 2.500,00 € i l’altre a uns 7.600,00 €, que els 
tècnics municipals han aconsellat el més car, donar que duen  a terme la neteja, 
l’obertura de tot el camí i el tornen a refer, tanmateix informa que ha comunicat 
aquest incident a la propietat de la finca que està al damunt per di de cas. Que és un 
problema endèmic de tot el camí i que demanarà l’estudi d’una actuació.
 
Que la setmana passada, conjuntament amb els serveis jurídics es van desplaçar a 
Madrid i varen tenir una reunió amb representants de la UTE, que sembla que hi ha 
bones perspectives per arribar a la solució definitiva, almenys és que els va semblar. 
 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES
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Precs i preguntes

La Sra. Agne pregunta:
 
En relació al tema de BONSON? L’alcalde respon que s’està duen a terme la 
traducció del muntatge jurídic emès per l’empresa que gestiona la tramitació per tal 
de ser enviat a França. Que estan en contacte amb el Consorsi sanitari de Catalunya 
on han anat a veure un projecte a Igualada que és prou similar al nostre.
 
En relació a les obres del carrer Av. Generalitat? L’alcalde respon que es tracta d’un 
conveni urbanístic fet en el seu moment, i que una part havia de fer la cessió dels 
terrenys i l’altra part la seva urbanització i explica breument els antecedents. Que el 
promotor és el Sr. Alguero.
 
La Sra. Latorre pregunta:
 
Que a l’acta núm. 5 de la JGL hi ha la contractació d’una empresa pel Festival 
SAURI ? La Sra. Pineda respon que es tracta de la contractació del grup.
 
Que Territori ha suspès les llicències de càmpings hi ha afectacions en el nostre 
municipi? L’alcalde respon que a Móra d’Ebre, un dels càmpings ja estava tramitat i 
el segons que és un glàmping sembla que li faltava alguna tramitació que ho 
revisarà.
 
En relació als robatoris dels darrers dies, si les càmeres han ajudat? L’alcalde respon 
que els mossos “estan en ello”, i que per motius diversos no pot informar més 
públicament.
 
En Sr. Campos fa un prec en relació a que no es tinguin en compte les informacions 
que puguin sortir a les xarxes pel que fa a la candidatura de TTxM si no portin el logo 
del seu partit CONVERGENTS, és a dir, si no porten la seva autorització. Tanmateix 
en fa un altre en relació a que es prevegi la instal·lació d’endolls per a càrrega de 
vehicles en futures construccions.
 
El Sr. Fornos pregunta:
 
Per la il·luminació de la rotonda de la variant? L’alcalde respon que correspon a 
Fomento i està reclamat.
 
Per les obres del carrer Sta. Madrona? L’alcalde respon que s’està negociant amb 
SOREA per l’execució de la mateixa.
 
En la sessió plenària del mes d’octubre van posar de manifest l’obres de la rasa de 
gas pel tanatori al polígon la Verdeguera i que sembla ser que la vorera ha tornat a 
baixar? El Sr. Roca respon que l’empresa va venir a fer les actuacions adient en el 
seu moment, però que ho verificaran.
 
Sobre quin producte herbicida s’utilitza? El Sr. Roca respon que en aquest moment 
no recorda el nom del producte, però que és el permès per a aquests tipus de 
tractament en parcs i jardins. El Sr. Fornos manifesta que com a millora en els 
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cartells enunciatius es podria posar el nom del producte.
 
El Sr. Alcalde vol posar de manifest en relació al punt lila i demana més reflexions, 
mesures i implicació dels grups per tal de mobilitzar voluntaris que a que funcioni.
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Annex 1: CIR LOCAL – Pla d’Ajust seguiment quart trimestre 2019 
 

 
 
 

mailto:aj.moraebre@altanet.org


  AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
                  

                                 

                   
 

 
 

 

Plaça de Baix, 1      43740 Móra d’Ebre      Tel.  977 40 00 12       Fax 977 40 09 55      Cif núm. P 4309400 B 

e-mail  aj.moradebre@altanet.org 

http://www.moradebre.altanet.org 

2 

 

mailto:aj.moraebre@altanet.org


  AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
                  

                                 

                   
 

 

 

 

Plaça de Baix, 1      43740 Móra d’Ebre      Tel.  977 40 00 12       Fax 977 40 09 55      Cif núm. P 4309400 B 

e-mail  aj.moradebre@altanet.org 

http://www.moradebre.altanet.org 

1 

ANNEX 2 – SEGUIMENT PLA D’AJUST 4T 2019 
 

*Quadre 1 Annex 2 
 

(en miles de euros) 
Ejecución trimestral realizada de derechos 
reconocidos netos (datos acumulados)  

 

Ingresos  

Dato de 
liquidación 
ejercicio 
2018 

Dato del 
plan de 
ajuste  

1er. 
Trimestre  

2º 
trimestre  

3er. 
Trimestre  

4º 
trimestre  

Proyección 
anual 2019 
estimada 
(**)  

Desviación 
de la 
estimación 
anual s/ 
plan de 
ajuste  

Ingresos 
corrientes:  

5.414,35 5.853,04 0,00 0,00 0,00 4.336,59 4.336,59 -25,90% 

Ingresos de 
capital:  

546,37 497,22 0,00 0,00 0,00 318,92 318,92 -35,85% 

Ingresos no 
financieros:  

5.960,72 6.350,26 0,00 0,00 0,00 4.655,51 4.655,51 -26,69% 

Ingresos 
financieros:  

0,00 85,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Ingresos 
Totales:  

5.960,72 6.435,85 0,00 0,00 0,00 4.655,51 4.655,51 -27,66% 

Ingresos 
generados 
derivados 
de las 
medidas de 
ajuste en 
relación al 
año inicial 

 0,00 418,31 418,31 418,31 484,11 484,11 0,0% 

Ingresos 
generados 
derivados 
del propio 
ejercicio de 
la actividad 
económica  

 6.435,85 0,00 0,00 0,00 4.171,40 4.171,40 -35,18% 

 
 

ingresos Ejecución trimestral realizada (acumulada) 
 

Descripción 
medida de 
ingresos  

Dato del 
plan de 
ajuste  

Ajustes 
acumulados 
en 
ejercicios 

anteriores  

1er. 
trimestre  

2º 
trimestre  

3er. 
trimestre  

4º 
trimestre  

Proyección 
anual 2019  
estimada  

Ajustes 
acumulados 
hasta el 
presente 

ejercicio  

Desviación 
de la 
estimación 
anual / 
plan de 
ajuste  

Medida1: 
Subidas 
tributarias, 
supresión de 
exenciones y 
bonificaciones 
voluntarias.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%  

Medida 2: 
Refuerzo de la 
eficacia de la 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%  
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recaudación 
ejecutiva y 
voluntaria 
(firma de 
convenios de 
colaboración 
con Estado 
y/o CCAA).  

Medida 3: 
Potenciar la 
inspección 
tributaria 
para 
descubrir 
hechos 
imponibles no 
gravados.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%  

Medida 4: 
Correcta 
financiación 
de tasas y 
precios 

públicos  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%  

Medida 5: 
Otras 
medidas por 
el lado de los 
ingresos 

0,00 418,31 0,00 0,00 0,00 65,80 65,80 484,11 0,00%  

AHORRO 
TOTAL 
GENERADO 
POR LAS 
MEDIDAS 
relativas a 
ingresos 
CORRIENTES  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%  

Ahorro total 
generado por 
las medidas 
relativas a 
ingresos  

0,00 418,31 0,00 0,00 0,00 65,80 65,80 484,11 0,00% 

 
 

*Quadre 2 Annex 2 
 

(en miles de euros) Ejecución trimestral realizada de operaciones 
reconocidas netas (acumulada) 

 

Gastos Dato de 
liquidación 
ejercicio 
2018 

Dato del 
plan de 
ajuste 

1er. 
trimestre  

2º trimestre  
3er. 
trimestre  

4º trimestre  

Proyección 
anual 2019 
estimada 

Desviación de la 
estimación anual / plan de 
ajuste 

Gastos corrientes:  4.810,41 4.640,96 0,00 0,00 0,00 4.587,19 4.587,19 -1,15% 

Gastos de capital:  712,78 634,96 0,00 0,00 0,00 610,42 610,42 -3,86% 

Gastos no financieros:  5.523,19 5.275,92 0,00 0,00 0,00 5.197,61 5.197,61 -1,48% 

Gastos operaciones 
financieras:  

445,74 436,50 0,00 0,00 0,00 402,79 402,79 -7,72% 

Gastos Totales:  5.968,92 5.712,42 0,00 0,00 0,00 5.600,40 5.600,40 -1,96% 

Gastos generados 
derivados de las medidas 

de ajuste 

 0 -31,84 -31,84 -31,84 -31,84 -31,84 0,0% 

Gastos generados 
derivados del propio 

 5.712,42 0,00 0,00 0,00 5.632,24 5.632,24 -1,96% 
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ejercicio de la actividad 
económica 

Saldo obligaciones 
pendientes de aplicar al 
ppto al final de cada 
trimestre:  

30,69 0,00    207,05 207,05 0,00% 

Periodo medio de pago a 
proveedores (en días):  

 30,00    89,14 89,14 197,13% 

Gasto corriente 
financiado con 
remanente de tesorería 
(afectado y/o gastos 
generales):  

     0,00 0,00  

 

Gastos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida de 
gastos  

Dato 
del plan 
de 
ajuste  

Ajustes 
acumulados en 
ejercicios 
anteriores  

1er. 
trimestre  

2º 
trimestre  

3er. 
trimestre  

4º 
trimestre  

Proyección 
anual 2019  
estimada  

Ajustes 
acumulados 
hasta el 
presente 
ejercicio  

Desviación de la 
estimación anual / plan 
de ajuste  

Ahorro en capítulo 1 del 
Pto consolidado (medidas 
1,2, 3, 4, 5, y 6)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%  

Ahorro en capítulo 2 del 
Pto consolidado (medidas 
7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 )  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%  

Ahorro en capítulo 4 del 
Pto consolidado (medida 
8)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%  

Ahorro en capítulo 6 del 
Pto consolidado (medida 
11)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%  

Ahorro en otras medidas 
de gasto (medida 16)  

0,00 31,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,84 0,00% 

De ellas (medida 16) otras 
medidas de gasto 
corriente  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

De ellas (medida 16) otras 
medidas de gasto no 
corriente  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a 
gastos CORRIENTES  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Ahorro total generado por 
las medidas relativas a 
Gastos  

0,00 31,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,84 0,00% 
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*Quadre 3 Annex 2 

 

(Cantidades en miles de 
euros) 

Dato del plan de ajuste Deuda viva a 31/12/2019 Desviación de la 
estimación anual/plan de 
ajuste 

Deuda viva: 3.629,01 4.370,26 20,43% 

A corto plazo 
(operaciones de 
tesorería): 

417,81 815,11 95,09% 

A largo plazo: 3.211,20 3.555,15 10,71% 

Nueva operación 
endeudamiento 

0,00 0,00 0,00% 

Operación 
endeudamiento FF.PP.: 

193,44 293,47 51,71% 

Resto operaciones 
endeudamiento a largo 
plazo: 

3.017,76 3.261,88 8,08% 

 

 
 
 

Datos del plan de ajuste A 31/12/2019 Desviación de la 
estimación anual / plan de 
ajuste 

Anualidades operaciones 
endeudamineto a largo 
plazo: 

539,64 451,88 -16,26% 

Cuota total de 
amortización del 
principal: 

436,50 402,79 -7,72% 

Nueva operación 
endeudamiento 

0,00 0,00 0,00% 

Operación 
endeudamiento FF.PP.: 

85,59 83,85 -2,03% 

Resto op. Endeudamiento 
a largo plazo: 

350,91 318,94 -9,11% 

Cuota total de intereses: 103,14 49,09 -52,40% 

Nueva operación 
endeudamiento 

0,00 0,00 0,00% 

Operación 
endeudamiento FF.PP.: 

14,17 4,60 -67,53% 

Resto op. Endeudamiento 
a largo plazo: 

88,97 44,49 -49,99% 

 

 Dato del plan de ajuste Ejercicio 2019 Desviación de la 
estimación anual / plan de 
ajuste 

Ahorro bruto 1.212,08 -250,60 -120,67% 

Ahorro neto 775,58 -653,39 -184,24% 

Ahorro neto después de 
aplicar remanente de 
tesorería 

 -653,39 0,00% 

Saldo de operaciones no 
financieras 

1.074,34 -542,10 -150,45% 

Ajustes SEC (en términos 
de contabilidad nacional) 

0,00 -347,98 0,00% 

Capacidad o necesidad de 
financiación 

1.074,34 -890,08 -182,84% 
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*Quadre 4 Annex 2 

 

(Cantidades en miles 
de euros) 

Dato del plan de 
ajuste 

Avance Desviación (%) 

Remanente de 
tesorería gastos 
generales 

  1.752,39 -386,09 -122,03 

Exceso de 
financiación afectada 

 0,00  

Saldos de dudoso 
cobro 

256,57 0,00 -100,00 

 
*Quadre 5 Annex 2 

 

Ente avalista 
Saldo a: 

a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Administración General del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 

CCAA 0,00 0,00 0,00 0,00 

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Quadre 6 Annex 2 
 

(En miles de euros)  
Antigüedad (fecha de recepción de facturas) 

Total 

Año: 2019 

Año 
2018 

Año 
2017 

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad  

1er. 
trimestre 

2º trimestre 
3er. 
Trimestre 

4º trimestre 

Capítulo 2  4,40 7,47 134,04 217,39 0,52 129,37 12,88 506,07 

Capítulo 6  0,00 67,07 10,48 313,81 434,06 0,00 0,00 825,42 

Otra deuda comercial  0,00 0,00 0,17 0,12 0,00 0,00 0,00 0,29 

Total  4,40 74,54 144,69 531,32 434,58 129,37 12,88 1.331,78 
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*Quadre 7 Annex 2 

 

(En miles de euros) Saldo a: 

Operaciones con 
derivados 

Descripción a 31 de marzo 
a 30 de 

junio 
a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Operación 1  0 0 0 0 

Operación 2  0 0 0 0 

Operación 3  0 0 0 0 

Operación 4  0 0 0 0 

Resto de operaciones  0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

 
*Quadre 8 Annex 2 

 

(En miles de euros) Saldo a: 

Otro pasivo contingente Descripción a 31 de marzo 
a 30 de 

junio 
a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Pasivo 1  0 0 0 0 

Pasivo 2  0 0 0 0 

Pasivo 3  0 0 0 0 

Pasivo 4  0 0 0 0 

Resto de pasivos 
contingentes 

 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 
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