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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2020/2 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 10 / de juliol / 2020

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

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
 
El secretari interventor en funcions procedeix a donar lectura de l’acta núm. 1 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia  27 de febrer de 2020, la qual es 
APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió.
 

 

Expedient 449/2020. Planificació Pressupostària, actualització pla d'ajust

Favorable Tipus de votació: a Favor 8, JxM, 
TTxM; Abstencions 4, ERC i PSC, En 
contra 1, FP

1.- ANTECEDENTS
 
1- 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.
 
2- 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.
 
3- 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. El Ple de la corporació en sessió de 18 de desembre de 2019 va aprovar un 
Pla de Sanejament 2019-2022 en el qual es preveu mesures per tal de regularitzar el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, com a molt tard, 
en el tancament comptable de l'exercici següent a l'acord plenari d'aprovació del pla, 
en els termes previstos a l'article 193 del TRLRHL.
 
4- A la vista del Requeriment de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 
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Local NRE: 3906-2019 de 23 de desembre de 2019 en el que es valora el 
compliment del Pla de Sanejament al 4rt trimestre de 2018 i es requereix l’adopció 
de noves o majors mesures per part de l’Ajuntament per tal de donar compliment al 
compromís adquirit per la Corporació Local al pla d’ajust en vigència. Tanmateix, es 
valorarà el compliment d’aquest requeriment amb el seguiment del pla d’ajust 
corresponent al quart trimestre del 2019 
 
5- Atès que el Pla de Sanejament 2019-2022 aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió de 18 de desembre de 2019 preveia liquidar l’exercici 2019 amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu. Previsions diferents a les contemplades 
en el Pla d’Ajust vigent. 
 
4- Atès que s’ha d’adaptar el Pla d’Ajust vigent a la situació actual de l'Ajuntament i 
per tant, als termes i mesures previstes al Pla de Sanejament 2019-2022 aprovat pel 
plenari de 18 de desembre de 2019.
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
1- De conformitat amb l’art.11 i següents. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’elaboració, aprovació i execució 
dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les 
Administracions Públiques i la resta d’entitats que formen part del sector públic es 
sotmetran al principi d’estabilitat pressupostària.
 
2- L’article 21 de la mateixa Llei disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la 
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector a 1 any. 
El contingut de la informació apareix regulat a l’art.21.2 de laLlei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) i a l’art.9.2 
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació  previstes a laLOEPSF.
 
3- D’acord amb l’art. 23 de la normativa de referència, aquests plans s’han de 
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan 
competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per a la 
corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per 
la posada en marxa del pla.
 
4- Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a 
aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les Lleis per als Pressupostos 
de l’entitat.
 
5- D’acord amb l’art. 25 de l’esmentada llei, l’incompliment per part de la corporació 
local, comporta la posada en marxa de mesures coercitives.
 
6- En el BOE de 8 de novembre de 2014 es va publicar l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 
de novembre, que en l’apartat 4 del seu article únic modifica l’apartat 2 de l’article 9 
de 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. Mitjançant aquesta modificació 
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s’estableix que la corporació local remetrà el pla econòmic i financer al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini de 5 dies naturals des de la seva 
aprovació per la corporació local.
 
7- En el cas que es liquidi el pressupost de l’exercici anterior en una situació d’estalvi 
net negatiu o de 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), en els termes previstos a 
l’article 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a l’article 9 i a 
l’apartat 4 de l’annex 2 de l’Ordre ECF/138/2007. Aquestes mesures són d’aplicació 
també en el cas de liquidació del pressupost amb un romanent de tresoreria per a 
despeses generals, ajustat per obligacions i per devolucions d’ingressos pendents 
d’aplicar a pressupost, de signe negatiu. El pla de sanejament financer ha de 
preveure les mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries necessàries 
per regularitzar aquesta situació temporal d’insolvència. El romanent de tresoreria 
per a despeses generals de signe negatiu s’ha de regularitzar, com a molt tard, en el 
tancament comptable de l’exercici següent al de l’acord plenari d’aprovació del pla, 
en els termes previstos a l’article 193 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.
 
8- El 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 ).
 
9- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.
 
10- El RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988.
 
11- 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.
 
12- Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors.
 
13- L'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.
 
14- L'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.
 
15- 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 en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent: 
 
Primer.- Aprovar amb efectes retroactius l’actualització del Pla d'Ajust de l'Ajuntament 
amb horitzó temporal 2022, en els mateixos termes previstos al Pla de Sanejament 
2019-2022 aprovat pel plenari de la corporació en sessió de 18 de desembre de 
2019 que es mostra annex a aquest acord.
 
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Ministerio de Hacienda a traves de l'Oficina 
Virtual para la Coordinación  Financera con las Entidades Locales.
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest expedient al Departament de 
Comptabilitat-Intervenció.

 

Expedient 451/2020. Procediment Genèric, informe morositat 1T 2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista del que disposa l’article quart, en el seu apartat quart de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, amb 
el següent tenor literal:
 
“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la 
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados 
informes.”
 
Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu 
article 9 i ss. en relació al procediment per a la tramitació de factures i les actuacions 
de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que substitueix l’anterior règim del 
derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre.
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 27 d’abril de 2020, el qual 
se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 27 d’abril 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 transitòriament les funcions acumulades de Secretaria i 
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Intervenció (Decret 53/2011), per estar vacants aquestes places, malgrat ser 
secretaria de segona i que corresponen a dues places no acumulables, secretari 
interventor en funcions 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: primer trimestre 2020
 
- Caràcter: preceptiu
 
I.- ANTECEDENTS
 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 
es va acordar la creació del Registre d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada 
en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, quan en el seu article tercer afegeix una Disposició 
Transitòria Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
avui Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
que diu:
“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, 
se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.”
Així mateix és important destacar l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / 
UE, de 26 de febrer de 2014, en el sentit següent:
“ 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días 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 
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artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos 
en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se 
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de 
la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono.”
 
Aquesta regulació determina que l’obligació que té l’Administració Local de 
pagament de les factures s’articularà de la següent manera:
Des de que es registra una factura, s’haurà de procedir a la seva aprovació en un 
termini de trenta dies i a partir d’aquest reconeixement de l’obligació, l’Administració 
disposarà de trenta dies més per al seu pagament, per la qual cosa, el còmput total 
de dies és de seixanta dies. 
Segon.- Vist el que disposa l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificat 
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul 
del creixement i de la creació d’ocupació, pel que respecta a la determinació del 
termini de pagament, en el següent sentit:
“1.El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de 
pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción 
de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la 
factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a 
sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha 
de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura 
por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de 
pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, 
la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.
2.Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o 
de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta 
días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación 
de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la 
fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso 
aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la 
aceptación o verificación.
3.Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados 
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo 
superior a 60 días naturales.
4.Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 
quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en 
dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a 
efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre 
que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a 
la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de 
facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta 
días naturales desde esa fecha.”
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Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo.”
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
 
Cinquè.-Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures al Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,en el 
qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la relació 
de factures de més de tres mesos d’antiguitat sense reconeixement d’obligació o 
justificació d’absència del tràmit, així com pel que fa a les factures o documents 
justificatius que han sobrepassat el termini d’un mes des de la seva anotació en el 
Registre de Factures, sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar el 
reconeixement de l’obligació. 
 
Tanmateix, l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta 
funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 
10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno.”
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint 
dies de la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel 
que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2014.
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre 
comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les 
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Administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada 
al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics 
del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en 
desenvolupament de la disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre.
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No 
obstant això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de 
tres mesos per a adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics 
establerts en aquesta ordre.
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de 
l’interventor al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al formulari 16 
“Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 
16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 
27 d’abril, es suprimeix el model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de 
l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de 2015. 
Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart trimestre de 
2014.
 
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 
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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
 
Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el primer trimestre natural de l’exercici 2020, 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 167 134.931,13
Escola de Música 26 3.986,82
Móra d’Ebre Bus, SL 19 3.445,05
 
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 primer trimestre natural 
de l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 382 517.671,77
Escola de Música 0 0,00
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00
 
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el 
termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació, segons el procediment de la llei 
de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de tancament del primer 
trimestre natural de l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 234 1.041.170,73
Escola de Música 5 1.716,95
Móra d’Ebre Bus, SL 3 886,98
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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 primer 
trimestre natural de l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 169 221.296,11
Escola de Música 3 147,35
Móra d’Ebre Bus, SL 8 1.565,84
  
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.  
 
Cinquena.- El període mig de pagament resultant del primer trimestre de l’exercici 
2020 és el següent:
 
ENTITAT ROP (dies) IPR (€) ROPend. (dies) IPP (€) PMP (dies)
Ajuntament 86,75 658.063,30 119,92 426.549,65 99,79
Escola de Música 1,69 3.986,82 190,38 1.814,87 60,72
Móra d’Ebre Bus SL 25,00 5.681,35 61,16 1.591,25 32,91
PMP GLOBAL 667.731,47 429.955,77 99,14
 
ROP: Ràtio operacions pagades
IPR: Import pagaments realitzats
ROPend. Ràtio operacions pendents
IPP: Import pagaments pendents
PMP: període mig de pagament. 
 
El càlcul del període mig de pagament a proveïdors s’ha fet tenint en compte l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2018 d’excloure una relació 
de factures de la UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE pel servei 
d’enllumenat públic exterior, del càlcul del període mig de pagament a proveïdors.
 
Es pot observar que aquest període mig de pagament és superior als 30 dies que 
estableix la normativa, per tant, cal prendre les mesures correctores pertinents per tal 
de situar aquest per sota dels 30 dies i confeccionar/actualitzar el pla de tresoreria 
incloent les mesures.
 
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:
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“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 
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 recaptaciói 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 trimestral d’intervenció, corresponent al primer 
trimestre de l’exercici 2020, 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 448/2020. Procediment Genèric, informe execució 1T 2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP 2082/2014 de 7 de novembre , per 
la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
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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 
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las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre 
anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a 
las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad 
nacional así como el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.
10. Del cumplimiento de la obligación de suministro de información a la que se 
refiere este precepto, y en lo que se refiere a los tres primeros trimestres da cada 
año, quedarían excluidas las Corporaciones Locales de población no superior a 
5.000 habitantes, salvo la información mencionada en los apartados 7 y 8 
anteriores.»”
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al primer trimestre 
de l’exercici 2020, 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 5 de maig 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 transitòriament 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 en funcions 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 
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a l’article 16 de la mateixa Ordre.
 
3. FONAMENTS DE DRET
 
 Ordre Ministerial HAP/2082/2014,  de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre 
Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF).
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials.
 
4. INFORME
 
L’article 16 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica 
l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia 
del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 
execució fins a la finalització de l’exercici, 
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost, 
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 
pagar, 
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu finançament, 
- a l’actualització del pla de tresoreria, 
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute 
- a informació relativa a la plantilla de personal.
 
Tanmateix, actualment s’han afegit dos formularis en relació a la situació causada 
per l’estat d’alarma de la COVID-19.
 
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
 
Cal matisar, que la comptabilitat de l’exercici 2019 no es troba tancada en la data 
que és comunica aquesta informació i la informació comunicada no correspon a la 
totalitat del primer trimestre de l’exercici 2020 donada la situació actual de l’estat 
d’alarma per la COVID-19 (RD 463/2020, de 14 de març). Per tant, en els propers 
trimestres es comunicarà la informació acumulada de l’execució del pressupost. 
 
4.1. Personal
 
a) A les dades que es comuniquen, corresponent principalment a les dades del mes 
de gener de 2020, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 88 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
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Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 87
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 és de 144.220,24 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A finals del primer trimestre, 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 és de 44.702,59 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 31/03/2020, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 7 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 
Sector Número d’efectius
Administració general i resta de sectors 7
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2020 és 
de 37.123,81 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, és del 16,06%. El grau d’execució del pressupost de despeses és del 
11,13%.
 
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, és del 18,62%. El grau d’execució 
del pressupost de despeses és del 18,04%.
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent 
de cobrament en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament, de 296.757,12 
€. Per exercici tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha 
estat de 59.030,16 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant el 
mateix període ascendeix a 602.431,28 €.
 
En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el 
pendent de cobrament en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament de 
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0,00€. Per exercicis tancats, la recaptació acumulada ha estat de 0,00€. 
Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 0,00 €.
 
L’Ajuntament ha aplicat al pressupost de l’exercici 2020, 87.167,25 euros, procedents 
del pressupost 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 primer trimestre del 2020 és de 323.963,35 €. En la data 
que s’emet l’informe, no s’ha realitzat el càlcul del saldo del dubtós cobrament i de 
l’excés de finançament afectat. 
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses 
generals ajustat a fi del primer trimestre del 2020 és de 1.914,56 €.
 
4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a 
l’execució de l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que 
l’ajuntament té en curs els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut 
els següents drets i obligacions, fins a la data de finalització del primer trimestre de 
2020:
 
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 D2) 0 € 0 € 0,00 € 8.600,00 €
Compra béns immobles (Illa de Saurí B) 0,00 € 0 € 0,00 € 17.200,00 €
Rehabilitació visita pública del castell 0,00 € 281.587,59 € 0,00 € 394.704,80 €
Obres carrer Palma i Plaça Dr. Cabero 0,00€ 17.962,10€ 0,00€ 18.907,48€
Sala fitnes 0,00€ 86.561,77€ 0,00€ 115.415,70€
Arranjament camins 0,00€ 0,00€ 10.192,00€ 1.808,00€
Actualització llum democràcia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €
Escalfador pavelló 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Escalfador piscina estiu 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.200,00€
Climatització teatre 0,00€ 102.217,81€ 0,00€ 107.597,80€
 
4.3. Morositat
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el primer trimestre natural de l’exercici 2020, 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 167 134.931,13
Escola de Música 26 3.986,82
Móra d’Ebre Bus, SL 19 3.445,05
 
En segon lloc, pel que fa a les factures o documents justificatius que han 
sobrepassat el termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació, segons el 
procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el 
primer trimestre natural de l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
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Ajuntament 382 517.671,77
Escola de Música 0 0,00
Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00
 
En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat 
el termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació, segons el procediment de la llei 
de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de tancament del primer 
trimestre natural de l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 234 1.041.170,73
Escola de Música 5 1.716,95
Móra d’Ebre Bus, SL 3 886,98
  
Per últim, 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 primer 
trimestre natural de l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 169 221.296,11
Escola de Música 3 147,35
Móra d’Ebre Bus, SL 8 1.565,84
 
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.”
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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
853 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Canon mensualidad 
abril 2019 11.711,15 Pendent
1143 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Canon mensualidad 
mayo 2019 11.747,08 Pendent
1432 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Canon mensualidad 
junio 2019 11.747,08 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
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
2208 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Canon mensualidad 
octubre 2019 11.747,08 Pendent
2209 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Actualización canon 
octubre 2019 1.791,22 Pendent
2438 Agustí Vinaixa Grangé Material enllumenat i esportius 630,65 Pendent
2442 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Canon mensualidad 
novembre 2019 11.747,08 Pendent
2443 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Actualització canon 
novembre 2019 1.791,22 Pendent
2470 Canalada electrònica Lloguer equip so fira de nadal 580,80 Pendent
2482 Cesgloan SL Festa Illa Saurí 80,00 Pendent
2486 Pere Sastre Lamarca Arranjament piscina coberta 43,73 Pendent
2508 Canals de Distribució Oliva SL Lots de nadal 4.180,72 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 primer trimestre de 2020, el càlcul de la capacitat de finançament és 
de 349.783,94€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en 
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el moment de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost és estable.
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 4.347.176,89 €, 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.
 
4.5. Societats mercantils
 
En quant a la morositat, destacar que la societat Mora d’Ebre Bus, SL compleix amb 
el termini legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor.
 
Al finalitzar el primer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 
104.003,68 euros.
 
Cal destacar, que aquesta societat no s’abasteix amb ingressos de mercat atès que 
obté majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat 
normal facturats principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden 
considerar ventes en comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al 
menys, el 50% dels costos de producció.
 
5. CONCLUSIONS
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al primer trimestre amb l’objectiu 
d’estabilitat.
 
Es preveu que l’Ajuntament complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell 
d’endeutament està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals.
 
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en 
vigor, atès l’existència de les següents obligacions reconegudes pendents de 
pagament que ha excedit el termini legal de 30 dies al primer trimestre de 2020:
 
ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL
Ajuntament 234 1.041.170,73
Escola de Música 5 1.716,95
Móra d’Ebre Bus, SL 3 886,98
 
El període mig de pagament és superior als 30 dies que estableix la normativa, per 
tant, cal prendre les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest per sota 
dels 30 dies.
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del primer 
trimestre de 2020, 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, mesures en ingressos i despeses relacionades 
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amb el COVID-19 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, 5 de maig de 2020.
”
 Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al primer trimestre 
de l’exercici 2020, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació 
que deriven de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica  
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 

 

Expedient 450/2020. Procediment Genèric, informe pla ajuts 1T 2020

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 
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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.
 
Com sigui 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. El Ple de la corporació en sessió de 18 de desembre de 2019 va aprovar un 
Pla de Sanejament 2019-2022 en el qual es preveu mesures per tal de regularitzar el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, com a molt tard, 
en el tancament comptable de l'exercici següent a l'acord plenari d'aprovació del pla, 
en els termes previstos a l'article 193 del TRLRHL.
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel 
qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats 
locals que concertin les operacions d’endeutament previstes al mencionat reial 
decret-llei hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats 
a l’art. 7 del RD Llei 4/2012; En aquest mateix sentit, l’art. 10.3 de l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012 
d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran 
d’enviar abans del dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre 
l’execució del Pla d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en 
aquest article. Així mateix, d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la 
Corporació Local.  
 
Per tot això,
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del primer trimestre del 2020 de 
data 29 d’abril de 2020 relatiu al compliment del Pla d’Ajust, el qual va ser tramès al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que tot seguit es transcriu 
literalment:
 
 
“ INFORME DE LA INTERVENCIÓ
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, 
pertanyent al grup C, realitza transitòriament 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 en funcions 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 
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Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de conformitat a la Disposició Addicional 
Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, s’emet el següent informe. 
 
I. NORMATIVA APLICABLE
 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant RDL 2/2004 ).
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.
• RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988.
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals i les seves modificacions.
• Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments a proveïdors.
• Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat 
individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d’ajust, que preveu el 
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
• Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
• Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
 
II . ANTECEDENTS DE FET
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra 
d’Ebre va aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que 
regula l’article 7 del RD Llei 4/2012.
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe 
favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès que 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. El Ple de la corporació en sessió de 18 de desembre de 2019 va aprovar un 
Pla de Sanejament 2019-2022 en el qual es preveu mesures per tal de regularitzar el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, com a molt tard, 
en el tancament comptable de l'exercici següent a l'acord plenari d'aprovació del pla, 
en els termes previstos a l'article 193 del TRLRHL.
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Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que;
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions 
d’endeutament que preveu aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre 
l’execució dels plans d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 
de febrer.
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 
135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar 
l’informe anterior amb periodicitat trimestral.
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a 
requeriment del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels 
òrgans competents d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat .
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les 
operacions d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagin concertat 
podran ser sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat. La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i 
el seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes 
de seguiment .
 
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot 
demanar la col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que 
s’han d’ajustar a les normes i instruccions que determini aquella. El finançament 
necessària per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha 
realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, que en el seu article 10, recull que;
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat 
Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i 
abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el 
cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents:
 
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 
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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 1 
d’abril 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 30 d’abril de 2020.
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrits s’emet el següent;
 
III . INFORME
 
1. Que de conformitat amb el que regula l’article 10.1 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de la conformitat a la Disposició Addicional 
Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, l’Administració que compti 
amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
durant la seva vigència, haurà de remetre al mencionat Ministeri abans del dia quinze 
de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer 
mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local, la 
informació més amunt indicada.
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han 
regulat en l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, de modificació de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
2. L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 
10 de l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre els 
punts següents:
 
- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
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total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
- Deute comercial contret classificat per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
- Operacions amb derivats.
- Qualsevol altre passiu contingent.
- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures 
del pla d’ajust.
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAFP posseeix el 
següent índex de continguts:
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
2 . - Informació d’avals rebuts del sector públic
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
4 . - Informació sobre el deute comercial.
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través 
d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava 
prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 
5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van 
produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al informe anual de 
seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013.
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 
74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al pagament de les 
amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir 
el deute viu.
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per 
un període de quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment 
del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 
2013-2016. 
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del 
termini  d’execució de la línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions 
per despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de 
execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la 
execució del Pla per a les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC 
compren el període 2014-2017.
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Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 
6528 de 24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació 
inicial de la planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta 
planificació es preveia que per a la línia de subvencions per al manteniment 
2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un import quadriennal de 152.988,64 euros, 
corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades 
mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la 
concessió de les subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i 
conservació per als anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 
38.247,16 euros que es destinen a despeses corrents. 
 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 es van produir els ajustos previstos per 
a l’exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents 
del propi exercici econòmic. 
 
Destacar que a l’exercici pressupostari 2015 la subvenció del PUOSC de la línia de 
despeses de reparació, manteniment i conservació, per un import de 38.247,16 
euros, es va destinar a finançar les despeses corrents de l’exercici, ajut que es va 
imputar als ajustos en ingressos previstos al pla d’ajust.
 
Mitjançant publicació al DOGC 7162 de 14 de juliol de 2016, es va publicar el Decret 
273/2016 de 12 de juliol pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per 
aquest període. 
 
En data 31 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC 7258 la Resolució 
GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al període 2016-2017. Les anualitats per aquests dos anys són de 
39.792,63 euros. 
 
Al quart trimestre de l’exercici 2016 es va aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel 
costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de l’anualitat 2016.
 
En relació a l’exercici 2017, es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de 
manteniment del PUOSC anualitat 2017, és a dir, 39.792,63 euros, per tal de 
finançar despesa corrent de reparació, manteniment i conservació. 
 
Tanmateix, a l’exercici 2017 es va preveure la subvenció del Pla d’Acció Municipal de 
l’anualitat 2017 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del 
Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Al BOPT núm. 34 de 
data 17 de febrer de 2017 es va publicar l’anunci de la Diputació de Tarragona de 
convocatòria de les subvencions i a l’annex 1 es preveia la distribució de la dotació 
econòmica del Pla d’Acció Municipal del 2017, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre 
l’import de 236.770 euros. El 75% d’aquest import, és a dir, 177.577,50 euros; es va 
preveure aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel costat dels ingressos) per tal de 
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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.
 
En el Pla de Sanejament 2019-2022 consolidat, aprovat pel Ple de la Corporació de 
data 18 de desembre de 2019, que serveix de referència per l'actualització del Pla 
d'Ajust en el mateix sentit. Es preveu mesures tant pel costat dels ingressos com de 
les despeses. 
 
Pel que fa als ingressos, a l'exercici 2019 es preveia la concertació d'una operació 
d'endeutament de legislatura per tal d'absorbir el romanent de tresoreria per a 
despeses general negatiu de la liquidació de l'exercici 2018. Tanmateix per a 
l'exercici 2020 es preveia un augment de d'impostos i taxes, en concret un augment 
del 8,5% de l'IBI urbà i de l'IVTM, així com un augment del 14% de les taxes de 
subministrament d'aigua potable, clavegueram i servei de recollida d'escombreries.  
 
Pel que fa pel costat de les despeses, es preveia reduir les despeses corrents uns 
264.000€ corresponents a despeses del capítol 1, 2 i 4.
 
A l'exercici 2019, el Ple de la Corporació va aprovar les ordenances fiscals per 
l'exercici 2020 i va contemplar aquest augment d'impostos i taxes previst com a 
mesura al Pla de Sanejament. 
Tanmateix, el préstec previst a l'exercici 2019, s'ha concertat amb l'autorització de 
l'òrgan de  tutela financera de la Generalitat de Catalunya a l'exercici 2020. I al 
pressupost inicial de l'exercici 2020, s'han reduït algunes partides de despeses 
corrents. Aquestes mesures s'aniran marcant com efectives a mesura que es vagin 
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materialitzant en els propers trimestres.
 
2. - Informació d’avals rebuts del sector públic
 
Ente Avalista Saldo a:
31/0330/0630/0931/12
Administración General del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
CCAA 0,00 0,00 0,00 0,00
EELL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
 
S’ha procedit a actualitzar el CIR local certificant el deute viu a 31/03/2020:     Annex 
1
 
4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial
 
(en miles de euros) Antigüedad (fecha de recepción de facturas) Total
Año 2019
Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por antigüedad1er. 
Trim2on. Trim3er. Trim.4rt. Trim.Año 2019Año 2018Ejercicios anteriores
Capítulo 2 226,28 0,00 0,00 0,00 57,73 0,52 142,25 426,78
Capítulo 6 10,19 0,00 0,00 0,00 213,68 434,06 0,00 657,93
Otra deuda comercial 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66
Total: 240,13 0,00 0,00 0,00 271,41 434,58 142,25 1.088,37
 
El deute comercial a 31/03/2020, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
1.088,37 milers d’euros.
 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados:
 
     (En miles de euros) Saldo a: 
Operaciones con derivados Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de 
septiembre a 31 de diciembre
Operación 1 0 0 0 0
Operación 2 0 0 0 0
Operación 3 0 0 0 0
Operación 4 0 0 0 0
Resto de operaciones 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
 
b) Cualquier otro pasivo contingente:
 
     (En miles de euros) Saldo a: 
Otro pasivo contingente Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre 
a 31 de diciembre
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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
 
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de 
qualsevol altre millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor 
alcalde de la Corporació, perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió 
plenària que es celebri.
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcades a la plataforma telemàtica 
de captura de dades habilitada a l’efecte abans del 30 d’abril 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.
 
Aquest informe s’emet tenint en compte que les funcions reservades d’intervenció i 
secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fer 
pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del primer trimestre del 2020 sobre 
el compliment del Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que 
disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, i l’art. 10.3 de l’Ordre 
HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre.

 

Expedient 524/2020. Procediment Genèric, percentatges dubtos cobrament

Favorable Tipus de votació: a Favor 8, JxM, 
TTxM; Abstencions 4, ERC i PSC, En 
contra 1, FP

Vist el Decret d’Alcaldia número 2020-0027 de 2 de juny de 2020 pel que s’aproven 
els percentatges de càlcul del dubtós cobrament que s’aplicaran a la liquidació de 
l’exercici 2019, que tot seguit es transcriu literalment:
 
“ DECRET D’ALCALDIA
 
Aprovació de l’expedient 01/2020 en relació als percentatges de càlcul del dubtós 
cobrament que s’aplicaran a la liquidació de l’exercici 2019.
1. ANTECEDENTS
1.1. Atès que per Providència d’Alcaldia de data 29 de maig de 2020 es va iniciar 
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l’expedient 01/2002 en relació als percentatges de càlcul del dubtós cobrament que 
s’aplicaran a la liquidació de l’exercici 2019.
1.2. Atès que en sessió plenària de data 27 de desembre de 2018 es va aprovar 
inicialment el pressupost general de l’exercici 2019 i els seus documents annexos, 
així com les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019.
1.3. Atès que a la base d’execució número 56 del pressupost de l’exercici 2019 es va 
aprovar utilitzar els percentatges que estableix l’article segon de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració Local, que 
modifica el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
1.4. Atès que històricament no es recapten tots els drets pendents de cobrament de 
l'exercici anterior. Tot seguint les indicacions de les consultes realitzades per altres 
entitats a la IGAE i per prudència financera, es proposa aplicar els següents 
percentatges de dubtós cobrament.  
 
Deutes de l’exercici al qual correspon la liquidació .............................................20%
Deutes del primer i segon exercici anterior al qual correspon la liquidació..........25%
Deutes del tercer exercici anterior al qual correspon la liquidació ......................50%
Deutes del quart i cinquè exercici anterior al qual correspon la liquidació ..........75%
Deutes del sisè, i successius exercicis anteriors al qual correspon la liquidació..... 
100%
 
Aquests percentatges són superiors als mínims que estableix l’article segon de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
Local, que modifica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 
1.5. Atès el que disposen els articles 90 i 103 del Real Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, 
així com els articles 191 i 193bis del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local. Com sigui que li correspon al 
President de l’Entitat Local, previ informe de la intervenció, l’aprovació de la 
liquidació del Pressupost de l’Entitat local i d’aquesta liquidació, una vegada 
efectuada la seva aprovació, es donarà compte al Ple a la primera sessió que se 
celebri. 
 
1.6. Atès que en les dates en que ens trobem, és necessari aprovar la liquidació de 
l’exercici 2019 i fer tramesa d’aquesta a través de la Plataforma Autoriza al Ministerio 
de Hacienda y Función Pública per tal que no es perdi el Fons Nacional.
 
1.7. Vist l’informe de secretaria intervenció de data 1 de juny de 2020 que consta a 
l’expedient.
 
Per tot això, 
 
RESOLC:
 
Primer.- Aplicar a la liquidació de l’exercici 2019 els següents percentatges per al 
càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació:
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Deutes de l’exercici al qual correspon la liquidació .............................................20%
Deutes del primer i segon exercici anterior al qual correspon la liquidació..........25%
Deutes del tercer exercici anterior al qual correspon la liquidació ......................50%
Deutes del quart i cinquè exercici anterior al qual correspon la liquidació ...........75%
Deutes del sisè, i successius exercicis anteriors al qual correspon la liquidació..... 
100%
 
El càlcul del dubtós cobrament s’ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets 
pendents de cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense incloure els ingressos 
garantits.”
 
Segon.- Que els percentatges que s’aplicaran estan dins dels criteris regulats a 
l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, que modifica el TRLRHL aprovat pel RDL 
2/2004, de 5 de març.
 
Tercer.- Donar trasllat de la present resolució al Departament de 
Comptabilitat-Intervenció per tal d’implementar les instruccions d’aquesta resolució. 
 
Quart.- Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària que es celebri. 
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge. ”
 
ACORD:
 
Primer: Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2020-0027 de data 2 de juny de 2020 pel 
que s’aprova aplicar a la liquidació de l’exercici 2019 els següents percentatges per 
al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació:
 
Deutes de l’exercici al qual correspon la liquidació .............................................20%
Deutes del primer i segon exercici anterior al qual correspon la liquidació..........25%
Deutes del tercer exercici anterior al qual correspon la liquidació ......................50%
Deutes del quart i cinquè exercici anterior al qual correspon la liquidació ...........75%
Deutes del sisè, i successius exercicis anteriors al qual correspon la liquidació..... 
100%
 
El càlcul del dubtós cobrament s’ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets 
pendents de cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense incloure els ingressos 
garantits.”
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal.
 

 

Expedient 447/2020. Tancament i Liquidació del Pressupost

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del 
Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, els comptes anuals formulats 
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per la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU, de l’exercici 2019, degudament informat per la 
Intervenció i la Secretaria municipal, en compliment d’allò que estableix l’article 191.3 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposa l’article 
191 de l’esmentat cos legal, així com l’informe d’intervenció sobre l’anàlisi del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit 
de deute en virtut de l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Vist el que disposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, en el seu 
article 12 en relació a les facultats i obligacions de l’òrgan de control intern de 
l’administració local en el sentit següent:
 
“1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control 
equivalentes en los ámbitos autonómico y local tendrán acceso a la documentación 
justificativa, a la información que conste en el registro contable de facturas, y a la 
contabilidad en cualquier momento.
2. Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará 
el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las 
Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno.”
 
 
Primer.- Es dona compte del Decret d’Alcaldia núm. 2020-0028 de data 2 de juny de 
2020, mitjançant el qual s’aprova la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre i del Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i s’ informa 
dels comptes anuals formulats per la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU,  de l’exercici 
2019.
 
Segon.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció anual relatiu al compliment de la 
normativa en matèria de morositat de data 2 de juny de 2020, de conformitat amb 
l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic.
 
Tercer.- Assabentar-se de la liquidació de l’exercici 2019 aprovada per Decret 
d’alcaldia núm. 2020-0028 de data 2 de juny de 2020, així com dels l’informes 
d’intervenció sobre la liquidació;  sobre l’anàlisi del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute que consten a 
l’expedient de la liquidació de l’exercici 2019.
 
Quart.- Assabentar-se de l’informe d’intervenció anual relatiu al compliment de la 
normativa en matèria de morositat de data 2 de juny de 2020, de conformitat amb 
l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic.
 
La Sra. Latorre manifesta, més que res, per a que consti en acta, que hi ha capítols 
que han anat a l’alça com per exemple  l’I, i tanmateix, que a tots els informes 
d’intervenció es fa ressò que no es disposen ni de mitjans tècnics ni personals per a 
realitzar to el seguiment i el control necessari, i demana, que en  la mesura del 
possible es solucioni aquesta mancança.
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El Sr. Melchor respon que és una incongruència el que ha manifestat, donat que 
comenta que el capítol I és elevat i demana se solucioni el problema de mitjans de 
personal que vol dir contractar més personal. En el mateix sentit el Sr. Alcalde fent 
referència a la contractació de professionals del capítol II.
 

 

Expedient 1543/2019. Procediment Genèric, Objeccions 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del 
Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, els comptes anuals formulats 
per la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU, de l’exercici 2019, degudament informat per la 
Intervenció i la Secretaria municipal, en compliment d’allò que estableix l’article 191.3 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposa l’article 
191 de l’esmentat cos legal, així com l’informe d’intervenció sobre l’anàlisi del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit 
de deute en virtut de l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Vist l'informe d'intervenció de data 2 de juny de 2019 sobre les resolucions 
adoptades per l'alcaldia contràries a les objeccions formulades per la intervenció i de 
les anomalies detectades en matèria d'ingressos així com dels acords adoptats amb 
omissió del tràmit de fiscalització que consta a l'expedient de la liquidació del 
pressupost 2019.
 
INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES 
PER L'ALCALDIA CONRÀRIES A LES OBJECCIONS FORMULADES PER LA 
INTERVENCIÓ I DE LES ANOMALIES DETECTADES EN MATÈRIA D'INGRESSOS 
AIXÍ COM DELS ACORDS ADOPTATS AMB OMISSIÓ DEL TRÀMIT DE 
FISCALITZACIÓ.
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, 
pertanyent al grup C, realitza transitòriament 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 en funcions del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre i de la societat mercantil Móra d’Ebre Bus SL, INFORMO:
 
1. IDENTIFICACIÓ
 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde-President
 
1.2. Caràcter: preceptiu
 
1.3. Títol: Informe anual de les resolucions adoptades per l'alcaldia contràries a les 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria 
d'ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització. 
 
1.4. Referència: Liquidació 2019 Ajuntament de Móra d’Ebre i Patronat Municipal de 
Música i Dansa de Móra d’Ebre i comptes anuals formulats per la Societat Móra 
d’Ebre Bus, SLU.
 
2. ANTECEDENTS
 
2.1. En data 28 de maig de 2020 l’alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la 
intervenció de la corporació.
 
2.2. En data 2 de juny de 2020 la secretaria ha emes informe sobre la tramitació de 
la liquidació del pressupost del 2019.
 
2.3. En data 2 de juny de 2020 la intervenció ha emes informe sobre el compliment 
dels resultats obtinguts a la liquidació. 
 
2.4. En datat 2 de juny de 2020 la intervenció ha emes informe sobre el compliment 
del principi d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute 
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
 
3. FONAMENTS DE DRET
 
1. L’article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local estableix que en ocasió 
de la dació de compte de la liquidació del pressupost, l’òrgan interventor ha d’elevar 
al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat 
local contràries a les objeccions efectuades, o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan 
competent de l’administració que tingui la tutela al qual s’hagi sol·licitat informe, així 
com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest 
informe ha d’atendre únicament aspectes i comeses propis de l’exercici de la funció 
fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les 
actuacions que fiscalitzi. El president de la corporació pot presentar en el ple 
l’informe justificatiu de la seva actuació.
 
2. L’article 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, determina que en els 
casos de que la omissió de la fiscalització prèvia  es refereixi a les obligacions o 
despeses la competència de les quals sigui del ple, el president de l’entitat local ha 
de sotmetre a decisió del ple si continua el procediment i les altres actuacions que, si 
s’escau, siguin procedents.
 
Aquest informe, que no té naturalesa de fiscalització, s’ha d’incloure en la relació que 
esmenten els apartats 6 de l’article 15 del reglament de control intern i ha de posar 
de manifest, com a mínim, els aspectes següents:
a) Descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries 
per a la seva identificació, entre les quals s’han de fer constar, almenys, l’òrgan 
gestor, l’objecte de la despesa, l’import, la naturalesa jurídica, la data de realització, 
el concepte pressupostari i l’exercici econòmic al qual s’imputa.
b) Exposició dels incompliments normatius que, segons l’interventor informant, es 
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van produir en el moment en què es va adoptar l’acte amb omissió de la preceptiva 
fiscalització o intervenció prèvia, en què s’enunciïn expressament els preceptes 
legals infringits.
c) Constatació que les prestacions s’han portat a terme efectivament i que el seu 
preu s’ajusta al preu de mercat, per a la qual cosa s’han de tenir en compte les 
valoracions i els justificants aportats per l’òrgan gestor, que ha de sol·licitar els 
assessoraments o informes tècnics que siguin necessaris amb aquesta finalitat.
d) Comprovació que hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer l’import 
de la despesa.
e) Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de 
l’ordenament, que ha d’apreciar l’interventor en funció de si s’han efectuat o no les 
prestacions, el caràcter d’aquestes i la seva valoració, així com dels incompliments 
legals que s’hagin produït. Per a això, s’ha de tenir en compte que el resultat de la 
revisió de l’acte s’ha de materialitzar acudint a la via d’indemnització de danys i 
perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l’Administració com a 
conseqüència que s’hagi produït un enriquiment injust a favor seu o que hagi 
incomplert l’obligació al seu càrrec, per la qual cosa, per raons d’economia processal, 
només seria pertinent instar la revisió esmentada quan sigui presumible que l’import 
d’aquestes indemnitzacions seria inferior al que es proposa.
 
4. CONCLUSIONS 
 
4.1. Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l'entitat 
local contràries a objeccions. Veure ANNEX 18.
 
4.2. Informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos:
 
No s'han detectat anomalies en matèria d'ingressos.
 
4.3. Informe sobre omissió de la fiscalització:
No s'ha detectat cap expedient sobre omissió de la fiscalització.
 
4.4 Sotmetre aquest informe a coneixement de l'Alcalde per a la seva inclusió en un 
punt a part de l'ordre del dia del Ple en què es doni compte de la liquidació. 
 
4.5. S'annexa al present informe la documentació que es detalla a continuació:
ANNEX 18 - Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de 
l'entitat local contràries a les objeccions.
 
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de 
medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de 
control que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 
de 28 d’abril. 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.
 
Móra d’Ebre, 2 de juny de 2020. ”
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Primer.- Es dóna compte de l'informe d'intervenció de data 2 de juny de 2020 sobre 
les resolucions adoptades per l'alcaldia contràries a les objeccions formulades per la 
intervenció i de les anomalies detectades en matèria d'ingressos així com dels 
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització que consta a l'expedient de la 
liquidació del pressupost 2019.
 
Segon.- Assabentar-se de l'informe d'intervenció de data 2 de juny de 2020 sobre les 
resolucions adoptades per l'alcaldia contràries a les objeccions formulades per la 
intervenció i de les anomalies detectades en matèria d'ingressos així com dels 
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització que consta a l'expedient de la 
liquidació del pressupost 2019.

 

Expedient 584/2020. Procediment Genèric, control de despeses 413

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient: Dació de compte de l’informe de control de les despeses 
pendents d’aplicar a pressupost
 
Competència: Ple
 
1. FETS
 
1.1. La Intervenció ha informat de la necessitat de confeccionar l’auditoria de les 
despeses pendents d’aplicar a pressupost.
 
1.2. La Intervenció ha informat de la situació i evolució del compte 413 Creditors per 
despeses pendents d’aplicar a pressupost durant l’exercici pressupostari 2019.
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
2.1. L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28  d’abril pel qual s’aprova el règim 
jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el 
control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir 
mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, 
el control d'eficàcia referit en l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL).
 
2.2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual 
de control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i 
d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici.
 
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que 
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els 
objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i 
els mitjans disponibles.
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2.3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les 
actuacions de control permanent previstes en les normes pressupostàries i 
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan 
interventor. 
 
2.4. La disposició addicional tercera de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de Control 
del deute comercial del sector públic disposa que les entitats de les administracions 
públiques no subjectes a auditoria de comptes hauran d’efectuar anualment els 
treballs de control necessaris per, mitjançant tècniques d’auditoria, verificar 
l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts 
pels quals no s’ha produït la seva imputació pressupostària.
 
PART DISPOSITIVA
 
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe de control de les despeses 
pendents d’aplicar a pressupost de 2019 que tot seguit es transcriu literalment:
 
“ INFORME DE LA INTERVENCIÓ 
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, 
pertanyent al grup C, realitza transitòriament 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 en funcions del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre i de la societat mercantil Móra d’Ebre Bus SL, INFORMO:
 
1. IDENTIFICACIÓ
 
1.1. Títol : Control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost de 2019
1.2. Tipus: Intern
 
2. FONAMENTS DE DRET
1. L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28  d’abril pel qual s’aprova el règim 
jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el 
control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir 
mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, 
el control d'eficàcia referit en l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL).
 
2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de 
control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i 
d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici.
 
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que 
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els 
objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i 
els mitjans disponibles.
 
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les 
actuacions de control permanent previstes en les normes pressupostàries i 
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reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan 
interventor. 
 
4. La disposició addicional tercera de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de Control 
del deute comercial del sector públic disposa que les entitats de les administracions 
públiques no subjectes a auditoria de comptes hauran d’efectuar anualment els 
treballs de control necessaris per, mitjançant tècniques d’auditoria, verificar 
l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts 
pels quals no s’ha produït la seva imputació pressupostària.
 
3. CONCLUSIÓ
 
3.1 La raó de l'existència del compte 413 "Creditors per operacions pendents 
d'aplicar a pressupost", que es defineix al pla general comptable com el  compte 
creditor que recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis 
rebuts, per a les que no s'ha produït la seva aplicació a pressupost, sent procedent la 
mateixa, es donar compliment a el principi de meritament. 
 
L'aplicació d'aquest principi implica que, des del punt de vista econòmic-patrimonial, 
la imputació temporal de despeses i ingressos s'ha de fer en funció del corrent real 
de béns i serveis que els mateixos representen, independentment del corrent 
monetària.
 
L'objectiu és reflectir la imatge fidel de l'administració, ja que l'entitat assegura que 
usant aquesta norma comptable, es duran les despeses en el període en què hagin 
ocorregut els moviments i no el fet generador.
 
A més, cal tenir en compte que les entitats locals sotmeten la seva actuació a un 
pressupost que es constitueix com a peça normativa bàsica de les mateixes i que 
representa el marc jurídic i financer, de manera que el registre de les transaccions ha 
de realitzar-se no només amb subjecció als principis comptables públics, sinó que ha 
de complir amb les normes pressupostàries d'aplicació.
 
3.2. L’entitat local va iniciar l’exercici amb un saldo al compte 4131 Creditors per 
despeses pendents d’aplicar a pressupost de 30.686,97 euros.
 
Aquest saldo estava format per: Annex 1 – Saldo a 1 de gener del compte 4131
 
3.3. Durant l’exercici es van aplicar a pressupost mitjançant acord plenari les 
següents despeses: 
 
Annex 2 – Despeses imputades al pressupost
 
3.4. Durant l’exercici es van generar les següents despeses pendents d’aplicar a 
pressupost: 
 
Annex 3 – Despeses pendents d’aplicar generades durant l’exercici
 
El motiu pel qual es van generar aquestes despeses va ser per insuficiència de crèdit 
al pressupost de l’exercici 2019. 
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3.5. El saldo a 31 de desembre de 2019 de despeses pendents d’aplicar a 
pressupost és de 272.336,66 euros.
 
Annex 4 – Saldo a 31 de desembre del compte 4131
3.6. Donar compte al Ple de la situació de les despeses pendents d’aplicar a 
pressupost.
 
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de 
medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de 
control que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 
de 28 d’abril. 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.
 
Móra d’Ebre,  document signat electrònicament al marge. ”
 
Segon.- Assabentar-se de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a 
pressupost de 2019.

 

Expedient 669/2020. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient: Informe resumen del control intern de l’exercici 2019.
 
Competència: Ple
 
1. FETS
 
1.1. La Intervenció va informar sobre la necessitat de confeccionar l’informe resumen 
anual del control intern de l’exercici 2019.
 
1.2. En data 1 de juliol s’ha emès per part de la intervenció l’informe anual de control 
intern de l’exercici 2019 d’acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 
d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector 
públic local i atenent a la Resolució de 2 d’abril de 2020, de l’Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat per la qual s’estableixen les instruccions a les quals hauran 
d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe resum. 
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del 
Reial Decret 2568/1986,. De 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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La legislació i normativa aplicable es: 
 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local.
- Bases d’execució del pressupost
- La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l‘Estat, estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura 
i format de l’informe resum.
 
L’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, recull l’obligatorietat de 
remetre a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat un informe resum anual 
on es reflecteixin els resultats del control intern, tant del control exercit en la 
modalitat de funció interventora com en la modalitat de control financer
 
L’article 37 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic 
del control intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor 
ha d'elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte general, 
l’informe resum dels resultats del control intern
 
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat durant el primer quadrimestre de l’any i 
contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions del control financer 
i la funció interventora realitzades durant l’exercici anterior.
 
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l‘Estat, estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura 
i format de l’informe resum.
 
PART DISPOSITIVA
 
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe resum del control intern de 
l’exercici 2019 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 transitòriament 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 en funcions del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre i de la societat mercantil Móra d’Ebre Bus SL, INFORMO:
 
Títol: Informe - resum resultat del control intern de l'exercici 2019.
Tipus: preceptiu
 
AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE
 
1. INTRODUCCIÓ
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D'acord amb l'art. 4.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s'aprova el 
règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, dins del control intern de la gestió econòmico-financera i pressupostaria 
s'haurà de informar en matèria econòmico-financera i pressupostaria d'allò que 
estableixi la normativa específica. Per la qual cosa, s'emet el present informe 
fonamentat en la legislació i normativa següent:
 
L'article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim 
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan 
interventor ha d'elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l'aprovació del Compte 
general, l'informe resum dels resultats del control intern.
 
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat durant el primer quadrimestre de l'any i 
contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer 
i la funció interventora realitzades durant l'exercici anterior.
 
L'article 38.4 del mateix RD estableix que en la remissió anual a la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat de l'informe resum dels resultats del control 
intern, s'informarà també sobre la correcció de les debilitats posades de manifest.
 
La Resolució de 2 d'abril de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat, estableix les instruccions a les quals s'haurà d'ajustar el contingut, l'estructura 
i format de l'informe resum.
 
1. L'òrgan interventor ha informat de la necessitat d'elaborar l'informe resum anual de 
les principals actuacions del control intern de l'exercici 2019.
 
2. L'entitat local aplica el règim normal de control intern.
3. Previ informe de l'interventor i a proposta del President, el Ple de la corporació en 
sessió de data 26 de febrer de 2019 va acordar el règim de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia de despeses i la presa de raó en comptabilitat d'ingressos. 
 
2. ABAST DE L'INFORME RESUM
 
Durant l'exercici s'han realitzat pel que fa a l’Ajuntament:
 
- 115 informes de funció interventora dels quals 41 han estat informes amb 
objeccions. Aquests han estat resolts en contra de l'opinió de l'òrgan interventor.
 
- S'han realitzat actuacions de control permanent de caràcter obligatori. 
 
- No s'han realitzat auditories de comptes, ni auditories de compliment ni auditories 
operatives.
 
Aquesta intervenció ha posat de manifest en els diferents informes emesos durant 
l'exercici, que per a l'exercici del control intern de l'exercici 2019, no ha disposat dels 
suficients mitjans disponibles per a dur-lo a terme degut a la insuficiència de mitjans 
tant personals, inclosos tècnics com materials.
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Qui subscriu aquest informe és un funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra 
d’Ebre, pertanyent al grup C, que realitza transitòriament les funcions acumulades de 
Secretaria i Intervenció (Decret 53/2011), per estar vacants aquestes places, malgrat 
ser secretaria i intervenció de segona i que corresponen a dues places no 
acumulables, sent a més, secretari interventor en funcions del Patronat de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i de la societat mercantil Móra d’Ebre 
Bus SL. 
 
Això no obstant, 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.
 
De tota manera, les places de la relació de llocs de treball corresponents a tècnics 
d’administració general adscrits al departament d’intervenció es troben vacants. 
 
Tanmateix, sense un programa informàtic que pugui enllaçar un mòdul de control 
intern, amb el gestor d’expedients i la comptabilitat, resulta molt difícil poder realitzar 
tots els informes manualment i poder disposar d’una traçabilitat totalment necessària 
per poder complir amb el RD 424/2017. Tot això agreujat per la declaració de l’estat 
d’alarma sanitària, el confinament i la suspensió dels serveis administratius. 
 
També cal remarcar la falta de dotació pressupostària per poder comptar amb els 
mitjans personals i materials necessaris per poder complir el que estableix el RD 
424/2017.
 
3. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
 
3.1 En matèria de funció interventora
 
Els principals resultats obtinguts, pel que fa a l’Ajuntament, en l'exercici de la funció 
interventora de l'exercici 2019 han estat els següents:
 
3.1.1. Pel que fa als ingressos:
 
No s'ha detectat cap anomalia en la presa de raó en comptabilitat en matèria 
d'ingressos.
 
3.1.2. Pel que fa a les despeses:
 
a) Despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada
 
Atès la insuficiència de medis, no s’han realitzat informes de fiscalització prèvia 
limitada.
 
b) Intervenció prèvia de la despesa:
 
Les principals incidències posades de manifest en els informes d’intervenció limitada 
prèvia han estat els següents:
 
-S’ha informat de les objeccions i del procediment administratiu a seguir, indicant 
l’òrgan competent i de la infracció que constitueix l’omissió del procediment de 
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resolució de discrepàncies.
 
-S’ha informat de la necessitat de contenir la despesa.
 
-S’ha informat de les partides amb romanents de crèdit negatius, tot i que les bosses 
de vinculació fossin positives. 
 
-S’ha informat de si s’ha exhaurit el crèdit pressupostari disponible a alguna bossa de 
vinculació, informant de la necessitat d’incoar expedient de modificació de crèdit per 
esmenar aquesta situació el més aviat possible. 
 
-S’ha informat de la necessitat de donar prioritat i adoptar mesures adients per tal de 
poder atendre al pagament dels venciments dels crèdits bancaris i de les operacions 
de tresoreria. 
 
-S’ha informat de la necessitat d’eliminar les domiciliacions bancàries, per tal que 
abans de pagar una despesa es pugui intervindré i aprovar el reconeixement de 
l’obligació correctament. 
-S’ha informat de la necessitat de confeccionar el Pla de tresoreria i prendre les 
mesures per tal de situar el període mig de pagament per sota dels 30 dies.
 
-S’ha recordat de la necessitat de complir el període mig de pagament a proveïdors 
tal com estableix la normativa i en cas que no es compleixi, la necessitat de prendre 
les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest per sota dels 30 dies des 
de l’aprovació de l’obligació. 
 
No obstant, en aquests informes, per insuficiència de medis, no s’ha pogut 
comprovar la totalitat dels requisits bàsics establerts pel Consell de Ministres 
(Resolució de 30/05/08 i de 25/07/18 de la IAGE).
 
c) Intervenció formal de pagaments
 
Les principals incidències posades de manifest en els informes d’intervenció formal 
del pagament han estat les següents:
 
-S’ha informat de la necessitat de complir el Pla de Disposició de Fons.
 
-S’ha informat de les objeccions i del procediment administratiu a seguir, indicant 
l’òrgan competent i de la infracció que constitueix l’omissió del procediment de 
resolució de discrepàncies.
 
-S’ha advertit que no es creu convenient l’assumpció de noves obligacions atès la 
situació de manca de tresoreria en que es troba l’Ajuntament.
 
-S’ha advertit de que està pendent de resoldre la problemàtica de les factures 
retornades del contracte de concessió de gestió del servei d’enllumenat públic 
adjudicat a l’empresa UETE ENDESA INGENIERIA SL ENEL SOLE SRL i que 
conseqüentment hi ha factures pendents de pagar, així com, també està pendent de 
gestionar la compensació de deutes amb l’INCASOL per les obres d’”Estabilització 
dels talussos fase 2” i del “Passeig de l’Ebre”. 
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d) Intervenció material del pagament
 
Atès la insuficiència de medis, no s’han realitzat informes d’intervenció material del 
pagament.
 
3.1.3. Informes de fiscalització amb objeccions
 
Les objeccions resoltes per l'òrgan competent en contra de l'opinió de la intervenció, 
pel que fa a l’Ajuntament, han estat les següents:
 
Annex 1 - Objeccions per insuficiència de crèdit
 
Annex 2 - Objeccions per incompliment del Pla de Disposició de Fons
 
No obstant, les objeccions per insuficiència de crèdit, amb la darrera modificació del 
pressupost han quedat esmenades. 
 
3.1.4 Actes amb omissió de la funció interventora
 
Durant l’exercici no s’ha detectat cap expedient sobre omissió de la fiscalització.
 
3.2. En matèria de control financer
 
3.2.1. Control permanent
 
Pel que fa a l’Ajuntament, s’han realitzat els següents informes de control financer 
permanent:
 
-Informe anual de morositat: el període mig de pagament referent al quart trimestre 
de l’any 2019 (dades de la liquidació) ha estat 76,17 dies.
 
-Informe anual del registre de factures: per insuficiència de medis, no s’ha realitzat 
aquest informe.
 
-Informe dels creditors pendents d’aplicar a pressupost: Es va iniciar l’exercici amb 
un saldo de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost de 30.686,97 
euros i es va finalitzar amb un saldo de 272.336,66 euros havent-hi hagut unes altres 
durant l’exercici de 272.336,66 euros i havent-se aplicat a pressupost 30.686,97 
euros.
 
-Control financer de subvencions: per insuficiència de medis, no s’ha realitzat aquest 
control.
 
-L’Ajuntament no disposa de Pla Anual de Control Financer per a l’exercici 2019. 
Conseqüentment i per insuficiència de medis, no s’ha realitzat l’anàlisi de riscos i no 
s’han realitzat actuacions de control permanent en base a l’anàlisi de riscos ni en 
ingressos ni en despeses. 
 
3.2.2. Auditories
 
 3.2.2.1. Auditoria de comptes
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L’entitat local té el Patronat de l’Escola de Música i Dansa, organisme autònom 
dependent del sector públic local, i la Societat Móra d’Ebre Bus SLU, societat 
mercantil. 
 
L’auditoria de comptes verifica que la informació economico financera és una imatge 
fidel de la situació econòmica, patrimonial, financera i, si escau, pressupostària de 
l’ens auditat.
 
No obstant, per insuficiència de medis, no s’han realitzat auditoria de comptes a cap 
d’aquests dos ens.
 
3.2.2.2. Auditoria de Compliment
 
L’auditoria de compliment consisteix en verificar que els actes, operacions i 
procediments de gestió s’han desenvolupat de conformitat amb les normes, 
disposicions i directius legals. 
 
No obstant, per insuficiència de medis, no s’ha realitzat l’auditoria de compliment a la 
societat Móra d’Ebre Bus SLU.
 
3.2.2.3. Auditoria operativa
 
L’auditoria operativa consisteix a examinar operacions i procediments per valorar la 
racionalitat economico financera i la bona gestió. 
 
No obstant, per insuficiència de medis, no s’ha realitzat l’auditoria operativa a la 
societat Móra d’Ebre Bus SLU.
 
4. Deficiències que requereixen l’adopció de mesures correctores mitjançant un pla 
d’acció. 
 
S’ha de realitzar un anàlisis de riscos, per tal de valorar les actuacions a incloure al 
Pla Anual de Control Financer 2020. 
 
S’ha d’elaborar el Pla Anual de Control Financer per a l’exercici 2020 i següents.
 
L’Alcaldia ha de elaborar un Pla d’Acció, per tal de determinar les mesures a adoptar 
per esmenar les deficiències, errors i incompliments posats de manifest en aquest 
informe.
 
S’ha d’aplicar el que disposa el RD 424/2017 a l’organisme autònom del Patronat de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa i a la Societat Móra d’Ebre Bus SL.
 
Tal com disposa l’art. 4.3 del RD 424/2017 s’ha d’habilitar a l’òrgan interventor dels 
medis necessaris i suficients. 
 
5. Valoració del Pla d’Acció
 
L’Ajuntament no disposa d’un pla d’acció per a l’exercici 2019.
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Tanmateix, no es disposa de pla d’actuació. 
 
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de 
medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de 
control que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 
de 28 d’abril. 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.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’informe resum del control intern de l’exercici 2019.
 
Tercer.- Donar trasllat de l’informe resum del control intern de l’exercici 2019 a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat

 

Expedient 559/2020. Inventari o Catàleg de Béns

Favorable Tipus de votació: a Favor 9, JxM, TTxM, FP; 
Abstencions 4, ERC i PSC, En contra 0, 

Atès que l'article 222 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, estableix que els ens 
locals han de portar un inventari de llurs béns, drets i valor mobiliaris. 
 
Atès que la rectificació de l’inventari general s’ha de verificar anualment i s’hi han de 
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període, d’acord 
amb l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Examinat l'expedient de rectificació de l'Inventari en què són consignades les altes i 
baixes que hi ha hagut des de la darrera rectificació i trobat conforme. 
 
Com sigui que la competència per aprovar l’Inventari general és del Ple de 
l’Ajuntament, per majoria simple, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’art. 105 del Decret 336/88, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, en relació amb l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari general consolidat de béns i drets 
d'aquesta Corporació referida al 31 de desembre de 2019, en la forma i els termes 
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que figuren en el document que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Practicar en el Llibre d'Inventari els assentaments corresponents. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de l'Inventari i un certificat d’aquest acord al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
i a la Subdelegació del Govern.
 
La Sra. Latorre demana si hi ha possibilitat que se’ls informin dels resums de les 
modificacions anuals, baixes i altes. 
 
El Sr. Alcalde respon que dins les possibilitats i si es pot se’ls farà arribar aquesta 
informació.
 

 

Expedient 671/2020. Modificació de Crèdit

Favorable Tipus de votació: a Favor 8, JxM, TTxM; 
Abstencions 5, ERC i PSC, FP, En contra 0

1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Provisió d’alcaldia que consta a l’expedient s’ha incoat 
l’expedient 02/2020 de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari per tal d’incorporar al pressupost vigent les següents 
actuacions exposades i justificades a la provisió:
 
Veure Annex 1
 
1.2. L’alcalde ha resolt encarregar al secretari interventor l’emissió dels informes 
corresponents.
 
1.3. Vist els informes de secretaria i intervenció que consten a l’expedient.
 
2.- FONAMENTS JURÍDICS
 
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 
20 d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui 
demorar fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o 
aquest sigui insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió 
de crèdit extraordinari
 
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL 
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació 
del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i 
l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi 
especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament 
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corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions 
pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient 
haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb 
normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
 
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i 
l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es 
consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors 
ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i 
urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no 
superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, 
tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos 
corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de 
la corporació que l’hagi concertat. 
 
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i 
l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte 
l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa 
similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici 
de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8 
dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució 
dins del termini esmentat.
 
2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix 
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 
 
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que 
els acords de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria 
simple dels membres presents.
 
2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària 
coherent amb la normativa europea.
 
2.9. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària 
enuncia que la Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
 
2.10. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en 
curs i el següent,  que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la 
seva presentació.
 
2.11. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà 
necessària l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit 
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estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, 
serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.
 
2.12. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL 
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació 
del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.13. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local 
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per 
majoria simple. 
 
2.14. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al 
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i 
puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat  
si en el termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el 
Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada 
definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al 
tauler d'anuncis.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020 mitjançant la 
modalitat de  suplement de crèdit i crèdit extraordinari per al pressupost del present 
exercici d’acord amb el següent detall:
 
Veure Annex 1
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, 
per resoldre-les.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció 
per fer les oportunes anotacions i assentaments.

 

Expedient 1533/2019. Planificació i Ordenació de Personal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per Decret de l’Alcaldia núm. 60/2009 de data 19 de juny de 2009, es nomenà el Sr. 
Ricardo Vivancos Alfonso, personal laboral fix de la Corporació, com a inspector de 
la via pública, i tanmateix, se li encomanà la realització de diverses funcions 
addicionals. 
 
- control de la via pública. 
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- control de la disciplina urbanística. 
- control de les obres d’Endesa, Sorea, i Gas Natural. 
- coordinar el funcionament de la deixalleria. 
- coordinar i controlar l’inici i el funcionament de les piscines d’estiu. 
- supervisar i controlar les obres de la brigada municipal a la via pública i als edificis 
municipals. 
- control de plagues. 
- control de la salut pública (legionel·losi). 
- la resta de tasques que encomani l’Alcaldia i el regidor d’obres i serveis. 
 
Tanmateix, per Decret d’Alcaldia núm. 10/2010, de data 27 de gener de 2010, se li 
encomana la realització de les taques de gestió del mercat ambulant. 
 
Com a conseqüència del període de baixa per incapacitat transitòria de llarga durada 
del Sr. Vivancos Alfonso, les tasques que realitzava varen ser redistribuïdes pels 
diferents serveis municipals, a més algunes d’elles ja no es duen a terme atès que 
els serveis han estat externalitzats. 
 
Per acord plenari de data 19 de desembre de 2016, s’aprovà l’expedient de 
pressupost i plantilla orgànica de la Corporació per a l’exercici de 2017, realitzant-se 
l’ajustament de llocs de treball adaptant-se a la situació en aquell moment, amb la 
conseqüent amortització de diverses places, entre d’elles, la d’inspector de la via 
pública. 
 
El Sr. Vivancos Alfonso va presentar procediment de modificació substancial de les 
condicions laborals davant el Jutjat Social Únic de Tortosa. 
 
Com a conseqüència de l’alta del procés d’incapacitat transitòria i la realització dels 
períodes de vacances, en data 20 de març de 2018 el Sr. Vivancos Alfonso, es 
reincorpora al lloc de treball de personal laboral fix d’oficial de 1a que ocupa en 
propietat d’acord amb l’acta de pressa de possessió de data 20 de desembre de 
1996. 
 
Per sentència ferma del Jutjat Social Únic de Tortosa es resolt la reincorporació del 
Sr. Vivancos Alfonso al lloc de treball d’Inspector de la via pública. 
 
A la plantilla orgànica de la Corporació de Móra d’Ebre per a l’exercici de 2020 no 
existeix el lloc de treball d’Inspector de la via pública. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:
 
Primer: Aprovar la modificació núm. 1/2020 de la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Mora d’Ebre, en el sentit següent: 
 
1. Creació de lloc de treball. 
-Un lloc de treball d’inspector de la via pública, a proveir per adscripció directa, no 
singularitzat. 
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Segon: Notificar aquest decret a totes les parts interessades i al Departament de 
Personal. 
 
Tercer: Sotmetre el present acord a la corresponent informació pública.
 
La Sra.  Agne pregunta si es coneix la despesa d’aquest procediment? El Sr. Melchor 
respon que en aquests moments no però que la informarà.

 

Expedient 51/2019. Contractacions, penalitats prestació P4

Favorable Tipus de votació: a Favor 8, JxM, TTxM; 
Abstencions 5 ERC i PSC, FP, En contra 
0,

ANTECEDENTS DE FET
 
I.- En data 12 de novembre de 2013, l’Ajuntament de Móra d’Ebre adjudica el 
contracte de concessió de la gestió del servei públic de l’enllumenat exterior a la UTE 
integrada per les empreses ENDESA INGENIERIA SL – ENEL SOLÉ.
 
II.- En data 3 de desembre de 2013, es signa el contracte entre l’Ajuntament i la 
referida UTE.
 
III.- En data 5 de març de 2014, es realitza l’acta de comprovació del replantejament 
per a l’execució de la prestació P4 continguda en els plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars corresponent a la substitució o implantació de 
làmpades, lluminàries, quadres de comandament , unitat de reductor de flux en 
capçalera, sistemes de control centralitzat i equips auxiliars, per a la  millora de 
l’eficiència i estalvi energètic. La proposició presentada per la referida UTE, 
adjudicatària del contracte, es compromet a l’execució de la prestació P4 en el 
termini de 4 mesos. Així les coses, les obres s’haurien d’haver acabat en data 5 de 
juliol de 2014.
 
IV.- Vistos els informes tècnics que obren a l’expedient, d’acord amb els quals resten 
per instal·lar o per canviar distints punts de llum, així com zones amb il·luminació 
insuficient, ni s’ha realitzat cap actuació sobre els quadres de protecció i maniobra, 
entre d’altres.
 
V.- Vist l’informe  de data 27 de gener de 2016, del Servei d’Assistència Municipal de 
la Diputació de Tarragona sobre possibles penalitzacions i incompliments per part de 
l’adjudicatària del contracte de concessió de serveis de l’enllumenat públic, amb un 
exhaustiu anàlisi de les penalitats i causes de resolució aplicables al cas que ens 
ocupa. 
 
VI.- Vist, tanmateix, l’informe del despatx professional NOVA CELONA, S.L., de 12 
de març de 2019, en relació a les possibles penalitzacions per incompliment de les 
obligacions per part de l’adjudicatari del contracte de concessió de serveis de 
l’enllumenat públic al municipi de Móra d’Ebre, que és del següent literal:
 
<<SEGON.- En un altre ordre de coses, i en relació a la quantificació i límits 
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d’aquestes penalitats cal referir-se de manera obligada a l’article 212 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic −TRLCSP−, text vigent en el moment 
d’adjudicació del contracte de referència i d’aplicació d’acord amb la disposició 
transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic −LCSP−:
 
<<Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa 
anterior>>.
 
Així doncs, l’article 212 del TRLCSP és del literal següent:
 
<<Los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto de este o para el supuesto de 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1. Estas 
penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su 
cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato>>.
Aquest valor límit es refereix a cadascuna de les penalitats i no al total de les 
mateixes. A aquesta conclusió s’hi arriba de la comparació del text refós de 2011 
amb l’actual text legal vigent, que ara sí regula el llindar o penalitat màxima que es 
pot assolir en agregació de totes i cadascuna de les imposades. En aquesta direcció, 
l’article 192 de l’actual LCSP diu:
 
<<Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y 
las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del 
precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del 
precio del contrato>>.
 
Aquest precepte, ens serveix, al mateix temps, com a paràmetre objectiu regulador 
de la proporcionalitat exigida pels textos legals en les possibles penalitats que puguin 
ser imposades. 
 
TERCER.- Per a l’aplicació de tot el que s’acaba d’exposar en l’ordinal precedent al 
cas concret que ens ocupa, cal delimitar prèviament els fets incontrovertits següents:
 
1.- El preu del contracte és de 1.368.679,77 euros, IVA exclòs, en virtut de la 
proposició econòmica presentada per l’empresa adjudicatària. I de 1.656.102,52 € 
amb IVA.
 
2.- El temps de demora és aquell transcorregut des del 5 de juliol de 2014, moment 
en el que s’haurien d’haver executat en la seva totalitat les prestacions P4, fins a la 
data del present informe −12 de març de 2019−, essent el de 56 mesos i 7 dies.
 
3.- La clàusula 29.5 del plec de prescripcions administratives particulars del contracte 
diu:
 
<<L’incompliment dels terminis de la prestació P4 proposta en l’oferta, sense causa 
justificada ni notificació prèvia donarà lloc a una penalització per part de l’Ajuntament 
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del 20% de la inversió prevista per cada mes de retard>>.
 
4.- La inversió prevista s’ha de referir necessàriament a la inversió total, altrament, 
s’hagués adjectivat el límit −inversió referida a l’anualitat immediatament precedent, 
inversió de l’anualitat en curs, etc.−.
 
5.- La quantia de la inversió prevista es desprèn del desglossament obligat per la 
clàusula 22 del plec de prescripcions administratives particulars en les certificacions 
mensuals, essent la quantia fixa d’amortitzacions la de 3.724,19 € mensuals que 
prefigura una inversió total prevista durant els dotze anys d’execució del contracte de 
536.283,36 € (IVA exclòs).
 
En conclusió, en aplicació de la clàusula 29 del plec de prescripcions administratives 
particulars, el 20% de la inversió prevista es concreta en la xifra de 107.256,67 
euros, que cal aplicar a cada mes de retard, en total 56, obtenint una penalitat de 
6.006.373, 52 euros. Aquesta penalitat és a totes llums desproporcionada i no 
ajustada als límits legals vigents que ens situa en un màxim del 10% del pressupost 
del contracte (10% de 1.656.102,52 € = 165.610,25 €). És a dir, la imposició de la 
primera penalitat ha de ser per la quantia màxima de 165.610,25 euros que opera 
com a límit legal al càlcul que es desprèn de l’anteriorment referida clàusula 29.
 
Es considera correcta la inclusió de l’Impost sobre el valor afegit −IVA− en la base 
per efectuar el càlcul de la penalitat, conforme a la interpretació que de la legislació 
sobre contractes fa l’Informe 43/08 de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l’Estat. La Junta diu que en la fase posterior a l’adjudicació el 
contracte, com és el present cas relatiu a la imposició de penalitats per demora en 
l’execució, el preu del contracte ha d’entendre’s com a import íntegre, incloent 
l’IVA>>.
 
VII.- L’article 21.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques diu:
 
<<3. Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, 
aquest és de tres mesos. Aquest termini i els que preveuen l’apartat anterior s’han de 
comptar:
 
a) En els procediments iniciats d’ofici, des de la data de l’acord d’iniciació>>.
 
Vist que l’acord d’incoació d’imposició de penalitat per incompliment de l’execució de 
la prestació P4 es va prendre per la Junta de Govern Local  en sessió celebrada l’1 
d’agost de 2019, en virtut del còmput de terminis determinat a l’article 30 de la Llei 
39/2015, la data de venciment era l’1 de novembre de 2019. 
 
VIII.- Per tot l’exposat,  la Junta de Govern Local, com a ÒRGAN DE 
CONTRACTACIÓ, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va acordar el següent:
 
“ PRIMER.- DECLARAR LA CADUCITAT pel transcurs màxim de tres mesos sense 
emetre resolució en l’expedient d’imposició de penalitat per incompliment de 
l’execució de la prestació P4 a la UTE integrada per les empreses ENDESA 
INGENIERIA SL – ENEL SOLÉ, adjudicatària del contracte de gestió de serveis de 
l’enllumenat exterior a Móra d’Ebre.
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SEGON.- INCOAR de nou expedient de penalitat per incompliment de l’execució de 
la prestació P4 i IMPOSAR a la UTE integrada per les empreses ENDESA 
INGENIERIA SL – ENEL SOLÉ, adjudicatària del contracte de gestió de serveis de 
l’enllumenat exterior a Móra d’Ebre, una penalitat de 165.610,25 euros, per 
l’incompliment de l’execució de la prestació P4 en el termini de 4 mesos des de l’acta 
de comprovació del replantejament per a l’execució de la prestació.
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la UTE integrada per les empreses ENDESA 
INGENIERIA SL – ENEL SOLÉ, i ATORGAR-LI un termini de deu dies d’audiència, a 
efectes que en relació amb l’expedient, pugui formular les al·legacions, i/o presentar 
quants documents o justificacions estimi pertinents en defensa dels seus dret i 
interessos.”
 
IX.- En data 3 de juny de 2020 (NRE 133/2020)  i dins del termini de de deu dies 
d’audiència, la UTE ha presentat al·legacions a la imposició de dita penalitat. 
 
X.- I vist l’informe de 19 de juny de 2020, del despatx professional NOVA CELONA, 
S.L., en relació a la resolució de les de les al·legacions i recurs de reposició 
presentades per la UTE integrada per les empreses ENDESA INGENIERIA SL 
-ENEL SOLÉ, a la imposició d’una penalitat per incompliment de l’execució de la 
prestació P4 del contracte de gestió del servei públic de l’enllumenat exterior a Móra 
d’Ebre, que obra a l’expedient.
 
Vist el que disposen els articles 21, 30, 48, 52, 82 i 95,  de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
L’art. 95.1 de la Llei 39/2015 estableix que “En los procedimientos iniciados a 
solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al 
mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la 
caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido 
realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración 
acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la 
resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.” 
 
Per tant, l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de febrer de 2020 
en què, entre d’altres, declara la caducitat de l’expedient d’imposició de penalitat per 
incompliment de l’execució de la prestació P4 a la UTE corresponia també acordar 
l’arxiu de les actuacions, tal i com al·lega l’al·legant. 
 
Vist el que disposa l’art. 48 de l’esmentat cos legal pel que fa als supòsits d’actes 
anul·lables, en concordança amb l’art. 52 del mateix corpus legislatiu el Plenari de la 
Corporació, com a òrgan superior jeràrquic a la Junta de Govern Local, haurà de 
convalidar l’acte administratiu dictat en sessió de data 17 de febrer de 2020, és a dir, 
la declaració de la caducitat de l’expedient de referència, havent de, en 
conseqüència, declarar l’arxiu de les actuacions de l’expedient número 51/19.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:
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Primer.- Convalidar l’acte administratiu de data 17 de febrer de 2020  mitjançant el 
qual la Junta de Govern Local va declarar la caducitat de l’expedient núm. 51/2019.
 
Segon.- Declarar l’arxiu de les actuacions de l’expedient número 51/19.
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la UTE integrada per les empreses ENDESA 
INGENIERIA SL – ENEL SOLÉ.

 

Expedient 263/2020. Alteracions de Béns

Favorable Tipus de votació: a Favor 8, JxM, TTxM; 
Abstencions 5, ERC, PSC, FP, En contra 0,

I.- ANTECEDENTS 
 
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 
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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 
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, 
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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 
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, segon 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 m2destinada a zona verdai sistema de serveis 
tècnics,
-Entitat B, d’una superfície de 588,40 m2que serà clau 3A,
-Entitat C, d’una superfície de 143,85 m2destinada a vials, 
d’acord amb la descripció realitzada a la part expositiva i el projecte tècnicesmentat.
Aleshores, el que es pretén amb l’expedient que es tramitaés l’alteració de la 
qualificaciójurídica dela finca de titularitat municipaldel polígon 14, parcel·la 
27,resultant de lasegregació,d’una superfíciede 588,40 m2, qualificada 
urbanísticament com a clau 3Asense ocupació, segona 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 al’ús general, epígraf111.41 solar zona 
verda polígon 18A.D’aquesta manera,amb la desafectació d’aquest bé de domini 
públics’aconsegueix adaptar-lo ala qualificació urbanística actual, així com a l’ús 
actual d’aquestafinca, 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. 
 
En data 20 de febrer de 2020 es va emetre informe dels serveis tècnics sobre 
l’oportunitat d’aquesta desafectació. 
 
En data 20 de febrer de 2020 es va emetre informe de secretaria intervenció sobre la 
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legalitat i procediment aplicable a la desafectació de l’esmentat bé. 
 
Per tot l’exposat, el Plenari de la Corporació en sessió de data 27 de febrer de 2020 
es va acordar el següent: 
“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.” 
 
En data 13 de març de 2020 es publica al BOPT i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament 
l’anunci per a que resti sotmès a informació pública l’expedient que es tramita en 
aquest Ajuntament per a la desafectació del bé demanial consistent en l’immoble 
ubicat a Camí de les Hortes, polígon 18A de les NNSS de planejament de Móra 
d’Ebre, i que actualment es troba adscrit al servei públic municipal de zones verdes. 
 
En data 30 de juny de 2020 es va emetre certificat del resultat d'informació pública 
per part del secretari en funcions de l’Ajuntament i durant el termini no s’ha formulat 
cap al·legació. 
 
II. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1 Legislació aplicable 
a) Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). 
b) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
c) Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals (RPEL). 
d) Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 
e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
2.2 De conformitat amb el que disposa l’article 204.1 i 5 del TRLMRLC, l’art. 81 de la 
LBRL i l’article 20 del RPEL, per a procedir a la desafectació de l’esmentat immoble 
cal efectuar una alteració de la seva qualificació jurídica. En l’expedient cal acreditar 
l’oportunitat i la legalitat de l’alteració patrimonial, i cal sotmetre la proposta a 
informació pública prèviament a la seva resolució pel Ple municipal, que és qui 
ostenta la competència per a alterar la qualificació jurídica dels béns municipals 
 
2.3 Pel fet de tractar-se d’una desafectació de béns de domini públic, cal que l’acord 
plenari s’adopti amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, tal com estableixen els articles 47.2.n) de la LBRL i 20 del 
RPEL. 
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A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent: 
 
Primer. Desafectar el 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, actualment adscrit al servei públic municipal de 
zones verdes, inscrit a l’Inventari de Béns amb el núm. 111.41 solar zona verda 
polígon 18A NNSS, i que consta inscrit al Registre de la Propietat de Gandesa, al 
Tom 884, Llibre 123 i Foli 224, finca núm. 7159, que passa de ser un bé de domini 
públic a bé patrimonial. 
 
Segon. Anotar en el Llibre Inventari de Béns de la Corporació la pertinent 
modificació, i fer constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació 
jurídica del bé, que passa a ser patrimonial. 
 
Tercer. Notificar el present acord a totes les persones interessades en aquest 
expedient.

 

Expedient 424/2020. Planejament General (Modificació), PERI1

Favorable Tipus de votació: a Favor 8, JxM, TTxM; 
Abstencions 3, PSC, FP En contra 2, ERC

En data 31/03/2020, NRE E-RE-81 es presenta la documentació tècnica de la  
“Modificació puntual de les normes subsidiàries de Móra d’Ebre, de la modificació del 
PERI 1 façana fluvial” redactada per l’arquitecte Jaume Bel Homedes,  per encàrrec 
de A. Generativa, SL.   
 
ANTECEDENTS:
 
- El Pla Especial de Reforma Interior del c. Barca anomenat PERI 1 va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 21/03/2003 i publica al 
DOGC de data 23/09/2003. 
 
- El PERI 1 se situa entre el c. Barca núms.  1 a 9 i Plaça de baix núms. 7 i 8, i dintre 
d’una àrea de protecció pròpia del Castell, com es defineix en les vigents Normes 
Subsidiàries. 
 
- El document es va redactar i aprovar per resoldre  la situació precària de la façana 
fluvial en aquest indret d’algunes de les edificacions existents i la necessitat de 
plantejar-se la seva rehabilitació, definició de nous usos i l’ordenació dels espais 
existents.  El objecte era reordenar i recuperar una zona del casc antic degradada i 
permetre els usos hotelers, oficines, comercial i garatge”. 
  
En el document presentat es justifica que a data d’avui, desprès de 17 anys, no 
s’hagi dut a terme cap actuació per la dificultat del compliment de prescripcions 
acordades al seu moment i per l’escassa capacitat econòmica dels antics propietaris 
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de les finques,  que no van poder fer front als elevats costos d’enderrocament i 
reconstrucció d’alguns edificis que actualment encara es troben més degradats. 
 
 La major part del edificis han canviat de propietari.
 
L’objecte de la Modificació que es presenta es basa en la redefinició del PERI 1 per 
tal d’adaptar-lo a una major concreció de les capacitats actuals del propietaris 
afectats i de la iniciativa pública,  
 
- Els immobles de la Plaça de Baix, núm. 8 i Barca núm. 1 resten fora del PERI, ja 
que es troben ocupats i els seus propietaris  els volen deixar tal com es troben en 
l’actualitat. 
 
- Respecte a l’immoble del c. Barca, núm. 6, avui de titularitat municipal, es deixa 
únicament pel que fa al mur que sustenta el pas cobert i no s’estableix cap 
aprofitament urbanístic.  
 
- Es millora el circulació peatonal, s’estableix el pas alternatiu amb vistes directes 
sobre el riu, des de la Plaça de Baix fins al carrer Barca, amb escales i amb diferents 
nivells, donat continuïtat al projecte de millora de la façana fluvial. 
 
- Es proposa una petita plataforma a nivell de la boquera (part inferior on es manté el 
nivell del riu la major part del temps) per tal de permetre la construcció d’un moll.  Es 
qualifica com a sòl públic clau V un espai de 168 m2.   En la documentació tècnica es 
proposa la creació d’aquesta nova infraestructura fluvial per generar la consolidació 
de les empreses o generar-ne de noves que ja ofereixen serveis al llarg del riu amb 
ampliació de l’oferta d’oci i turisme.  
  
Els Serveis Tècnics municipals, en data 15/06/2020,  informen favorablement la 
proposta de modificació puntual, en la que consta el manteniment estricte dels 
volums edificats preexistents, mantenint el nombre de plantes per damunt i davall de 
la rasant actual. Tots els espais verds que existeixen entre edificis es mantenen amb 
el seu caràcter privat. 
 
Es consolida la edificabilitat preexistent, sense preveure cap modificació.  S’inclou 
com a càrrega urbanística la formalització del pas de vianants pel costat del riu 
Ebre.  Aquesta càrrega s’estableix amb un PEM de 64.000,00 €.  Quan a la gestió es 
preveu un únic polígon d’actuació amb modalitat de reparcel·lació pel sistema de 
cooperació o per compensació bàsica,  i no s’estableix cap termini màxim per al 
desenvolupament de l’actuació.
 
Després de l’aprovació definitiva, si s’escau, de la present  modificació de Normes 
Subsidiàries, caldrà procedir a l’aprovació del corresponent PERI, en el que es 
determinaran les cessions obligatòries  a l’ajuntament, així com les possibles 
cessions d’aprofitament i les mesures ambientals finalment adoptades. 
     
Vist l’informe de secretaria-intervenció que obra a l’expedient, i atès el que 
s’estableix als articles 73, 74,  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.
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A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la “Modificació puntual de les normes subsidiàries de 
Móra d’Ebre per la modificació del PERI 1 façana fluvial” redactada per l’arquitecte 
Jaume Bel Homedes per encàrrec de A. GENERATIVA, SL.
 
SEGON:  Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització,  així com l’atorgament de llicències 
d’obres dins l’àmbit del PERI 1 de la façana fluvial, a excepció de les que fossin 
necessàries per a mantenir la seguretat dels edificis i de la via pública,  fins 
l’aprovació definitiva de la present Modificació de Normes Subsidiàries,  i com a 
màxim dos anys d’acord amb l’establert als arts. 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost. 
 
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un diari de gran tiratge a 
Catalunya, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que 
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes 
les al·legacions o observacions que consideri oportunes. També se’n farà la publicitat 
per mitjans telemàtics. 
 
QUART.- Concedir audiència pel termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs, i 
sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, en 
aquest cas a:
 
-Departament de Cultura
-Agencia Catalana de l’Aigua  
 
CINQUÈ.-  Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquests acords.
 
El Sr. Cano manifesta que no entenen el sentit de la part baixa de la passarel·la que 
estarà ubicada en zona inundable i tampoc el del projecte si el que interessa és 
donar continuïtat al passeig, i pregunta si aquest edifici era propietat municipal? El 
Sr. alcalde respon que si però que es va vendre fa molts anys; tanmateix comenta 
que es tracta d’una modificació privada, que ell també es va quedar sobtat amb la 
proposta però que la CHE  posa més problemes a la passarel·la elevada que no a la 
de la zona inferior i que no veu tan problema amb la rampa sinó amb les escales.
 
El Sr. Cano és reitera que és un projecte incongruent amb els alts i baixos si el que 
es vol és donar una continuïtat.
 

 

Expedient 562/2020. Procediment Genèric, Padró habitants 01/01/2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

Identificació de l’expedient: 
 
FETS 
 
La subunitat de padró d’aquest Ajuntament ha comunicat que s’ha rebut notificació 
de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) pel qual es comunica: 
- la proposta de xifra de població a 1 de gener d’enguany resultant per a aquest 
municipi, i es requereix d’aquest ajuntament que remeti electrònicament a la 
Delegació Provincial de l’INE, ofici en el que s’especifiqui únicament la xifra de 
població resultant per a aquest municipi a data 1 de gener. 
- que per tal que per a les possibles discrepàncies que hagués de formular l’INE 
puguin detallar-se a nivell de registre, es trameti el fitxer C43001AI.019, còpia del 
Padró complet a 1 de gener del que s’hagi deduït la xifra, ajustat a les 
especificacions tècniques que es descriuen en l’annex I de la Resolució de 20 de 
juliol de 2018, de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Cooperació 
Autonòmica i Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments 
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d'obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població, mitjançant l'aplicació IDA-Padron (únic mitjà 
admès per a intercanviar els fitxers del procediment de xifres, segons el que 
s'estableix en l'apartat V de la mateixa Resolució). I que en cas que el citat fitxer no 
superi la validació prevista en l'apartat VII de la Resolució (que l'INE efectuarà amb 
caràcter immediat), o contingui errors invalidants, l'Ajuntament disposarà d'un nou 
termini per a l'enviament de successius fitxers, a través d'IDA-Padron. 
- que si la xifra de població aprovada per l’Ajuntament no coincideix amb la 
proposada per l’INE i no s’efectua la tramesa del fitxer C43001AI.019, o be si el fitxer 
remès en el termini assenyalat no s’ajusta a les especificacions establertes, l’INE no 
estimarà cap tipus d’al·legació posterior i sotmetrà a informe del Consell 
d’Empadronament per a la seva proposta al Govern la proposta de xifra de població 
que aquí es comunica. 
 
Igualment diu que aquest ajuntament te encarregada la gestió informatitzada del 
padró d’habitants a la Diputació de Tarragona, a través del SAM – Servei 
d’assistència municipal, a la unitat de padró, raó per la qual conclou que cal que 
l’Ajuntament aprovi la xifra de població resultant per a aquest municipi a data 1 de 
gener, que és de 5789 habitants, per tal de que es trameti a través d’un ofici a la 
Diputació de Tarragona, qui, alhora, el remetrà a l’INE, juntament amb el fitxer 
C43001AI.019, còpia del Padró complet a 1 de gener del que s’hagi deduït la xifra, 
ajustat a les especificacions tècniques que es descriuen en l’annex I de la Resolució 
de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de 
Cooperació Autonòmica i Local per la qual es dicten instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població, mitjançant l'aplicació 
IDA-Padron, en els termes del que regula conveni regulador de l’encàrrec de gestió 
de la gestió informatitzada del padró d’habitants signat entre ambdues parts. 
 
Informe emès d’acord amb l’art. 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
La legislació i normativa aplicable és: 
- art. 1 de la Resolució de 13 de setembre de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual 
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es publica la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l'Institut 
Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, 
sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del padró 
municipal i el procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població: 
 
“I. Aprovació de la revisió anual del Padró municipal. 
D'acord amb el que es disposa en l'article 81 del Reglament de Població i 
Demarcació Territorial de les Entitats Locals, els Ajuntaments aprovaran la revisió 
dels seus Padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any, formalitzant 
les actuacions dutes a terme durant l'exercici anterior. 
 
Per a això consideraran les variacions produïdes en el Padró del seu municipi que 
hagin estat remeses a l'Institut Nacional d'Estadística en els fitxers d'intercanvi 
mensuals, així com, el resultat de la coordinació comunicada per aquest en els 
diferents fitxers mensuals fins al mes de març, fitxers HppmmmIA.3aa.” 
 
- art. 81 del Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals: “Els Ajuntaments aprovaran 
la revisió dels seus padrons municipals amb referència a l'1 de gener de cada any, 
formalitzant les actuacions dutes a terme durant l'exercici anterior. Els resultats 
numèrics de la revisió anual seran remesos a l'Institut Nacional d'Estadística”. 
 
- articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local (LRBRL) 
 
Pel que fa a l’òrgan competent per aprovar la revisió dels seus padrons municipals 
amb referència a l'1 de gener, els articles 21 i 22 LRBRL, quan regulen les 
competències de l’alcaldia i del Ple de la Corporació, no fan menció expressa a 
l'aprovació del Padró. Per altra banda, l’art. 47.2 de la mateixa norma tampoc 
considera que aquesta matèria s’hagi d’aprovar per majoria absoluta. 
 
Per tot plegat, en els termes del que disposa l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985 (“L'Alcalde 
és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions: les altres que 
expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les 
comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans 
municipals”), l'òrgan competent per a l'aprovació de la revisió de les xifres del padró 
d’habitants és l'Alcalde. 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 2020-0029 de data 12 de juny de 2020, es resolt el que 
literalment diu: 
“Primer – Aprovar la revisió del padró municipal amb referència a l'1 de gener, essent 
que la xifra de població resultant és de 5.789 habitants. 
Segon – Trametre aquesta resolució en forma d’ofici a la Diputació de Tarragona, per 
tal que, alhora, el remeti a l’INE, juntament amb el fitxer C43001AI.019, còpia del 
Padró complet a 1 de gener del que s’hagi deduït la xifra, ajustat a les 
especificacions tècniques que es descriuen en l’annex I de la Resolució de 20 de 
juliol de 2018, de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Cooperació 
Autonòmica i Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments 
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d'obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població, mitjançant l'aplicació IDA-Padron, en els 
termes del que regula conveni regulador de l’encàrrec de gestió de la gestió 
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informatitzada del padró d’habitants signat entre ambdues parts”. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent: 
 
PRIMER: Ratificar en tots els aspectes el Decret d’alcaldia 2020-0029 d’aprovació 
del padró d’habitants amb referència a l’1 de gener. 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona

 

Expedient 598/2020. Bonificació o Exempció Tributària

Favorable Tipus de votació: a Favor 12, JxM, TTxM, ERC, 
FP; Abstencions 1, reglamentària PSC, En 
contra 0, 

En data 09/06/2020  (NRE: E-148) va tenir entrada al  Registre general d’aquest 
Ajuntament  la sol·licitud de comunicació prèvia d’obres per part del Departament de 
Treball, Afers Socials i Família, Residència Natzaret, per les obres de 
condicionament de xalet per desenvolupar-hi un Centre de dia per la gent gran a l’av. 
Miracle Descarrega, núm. 7. La Junta de Govern Local celebrada el dia d’avui ha 
donat la conformitat a la comunicació prèvia urbanística núm. 551/2020, ascendint la 
liquidació de la quota de l’ICIO  a l’import de 547,99 €.
 
Vist l'escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Família- Residència Natzaret 
de data  9 de juny de 2020, mitjançant el qual demana una bonificació del 95 % de 
l’ICIO de la comunicació prèvia de les obres amunt indicades, d’acord amb el que 
preveu  l’Ordenança fiscal número 3, article 7, on consten les exempcions i 
bonificacions, volent-se acollir al punt a) circumstàncies socials, ja que és voluntat 
d’instal·lar-hi el Centre de Dia, tal i com es fa constar a la comunicació prèvia de les 
obres.
 
Ates que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals en l’article 103 que es refereix a 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres preveu la bonificació d’aquest 
impost potestativa del ple municipal sempre hi quan estigui regulada per ordenança 
fiscal.
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es 
podran bonificar fins un 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
Atès que la Residència Natzaret basa les seves actuacions en la protecció i 
l’assistència a la gent gran i té com a finalitat atendre i promoure el benestar de les 
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persones grans per facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació 
de la plenitud de les seves facultats i la seva integració.
 
Com sigui que el centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa 
l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el 
manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn 
personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en 
l'atenció a les persones grans dependents.
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria d’Acció Social de 30 de juny de 2020, 
declarant que les obres realitzades al Centre de dia per part del Departament de 
Treball, Afers Socials i Família són d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials.
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 15 de juny de 2020 va acordar declarar 
que les obres sol·licitades pel Departament de Treball, Afers Socials i Família – 
Residència Natzaret són d’especial interès o utmunicipal per concórrer 
circumstàncies socials. Així mateix, va acordar elevar aquest acord al Plenari, per a 
l’aprovació, si s’escau, de la bonificació del 95 % de la quota de l’ICIO corresponent, 
detallat a la part expositiva.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:
 
PRIMER: Declarar que les obres sol·licitades pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Família – Residència Natzaret en l’expedient d’obres núm. 551/2020 són 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, pels 
raonaments de la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Benestar Social i Família 
de data 30 de juny de 2020, segons consta a l’expedient.
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de la quota de l'ICIO  de la 
comunicació prèvia urbanística núm. 551/2020, per import de 547.99 €, promoguda 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Urbanisme, Intervenció, i 
comunicar-lo al Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 

Expedient 498/2020. Procediment Genèric, festes locals 2021

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vista l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals a Catalunya per a l’any 2021, en la qual el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies determina que els ajuntaments han de fixar dues festes 
locals, les quals no poden escaure’s  ni  en diumenge ni en cap dels dies de festa 
oficials.
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Com sigui que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com s’estableix a 
l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol.
 
A la vista de l’informe favorable de la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 
2020,
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:, 
 
PRIMER: Que les dues festes locals per l'any 2021 s’escaiguin els dies que tot seguit 
es detallen:
 
-  el 18 de gener, Festivitat de Sant Antoni
-  el 27 d’agost, Festes Majors.
 
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.

 

Expedient 280/2020. Procediment Genèric, conveni FORM

Favorable Tipus de votació: a Favor 8, JxM, TTxM; 
Abstencions 5, ERC, PSC, FP, En contra 0

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, en data 17/12/19, va aprovar el 
model de conveni  de col·laboració amb les entitats externes a la comarca per a la 
prestació dels serveis de tractament de residus (FORM i FV) per a l’any 2020, RE 
662, Exp. 280/20.
 
Atès que els productors externs de la comarca utilitzen els serveis de tractament de 
residus de la planta de compostatge situada en el Centre Comarcal de Gestió de 
Residus del Baix Camp.
 
Atès que els ens locals, formalitzant la seva adhesió al conveni, poden beneficiar-se 
de les condicions establertes en el  mateix.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Inormativa General de data 6 de 
juliol de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent:
 
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Móra d’Ebre al conveni de 
col·laboració per regular la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica 
dels residus municipals (FORM i FV) a la planta de compostatge de Botarell, per a 
l’any 2020.
 
SEGON: Comunicar aquest acord a la regidoria de Medi Ambient i al Consell 
Comarcal del Baix Camp. 
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Expedient 907/2020. Procediment Genèric, moció PSC, turisme segur i 
sostenible

Favorable Tipus de votació: a Favor 9, JxM, 
TTxM, PSC Abstencions 3, ERC, FP, En 
contra 0

El GM del PSC presenta la moció que tot seguit es transcriu:
 
“PER UN TURISME SEGUR I SOSTENIBLE. MOCIÓ PER DEMANAR QUE LA 
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA FORMI PART DE LA XARXA CERTIFICADA DE 
ZONES VERDES DE LA UNIÓ EUROPEA 
 
El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre són dues marques turístiques de primer 
ordre a nivell nacional i constitueixen una oferta turística molt àmplia i variada 
esdevenint, de facto, un dels pulmons econòmics de les nostres comarques. De fet, 
directe i indirectament el turisme suposa prop del 25% del PIB de la província, 
genera milers de llocs de treball i cada temporada registra uns 22 milions de 
pernoctacions sumant la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. 
 
D’aquestes pernoctacions, el 50% són a establiments hotelers, un 40% a càmpings i 
un 20% en apartaments turístics. Pel que fa a les cases rurals, les darreres dades 
oficials superen les 121.000 pernoctacions anuals. Parlem, doncs, d’un dels sectors 
essencials de la nostra economia. 
 
La Costa Daurada, amb 2’2 milions de visitants, és juntament amb la ciutat de 
Barcelona i la Costa Brava el triangle d’or del turisme català concentrant més del 
80% de les pernoctacions turístiques a Catalunya, una quota de participació que s’ha 
mantingut molt estable en aquests darrers anys. Les Terres de l’Ebre, donada la seva 
singularitat i riquesa morfològica, ecològica i ambiental, són una destinació única en 
les seves característiques, amb tot el que això comporta de valor afegit. 
 
En aquest context, la crisi de la pandèmia del COVID-19 ha tingut un efecte 
extraordinàriament negatiu en el sector turístic ja que s’han hagut d’implementar a 
tots els països de la Unió Europea restriccions a la mobilitat dels ciutadans per 
impedir la propagació del virus. Aquestes restriccions han paralitzat l’activitat del 
sector que ara veu amb preocupació l’arribada de la campanya d’estiu, vital per als 
seus interessos. 
 
Recentment el Govern d’Espanya ha anunciat que a data 1 de juliol es posarà fi a la 
quarantena obligatòria per a viatgers residents a l’estranger, així com una sèrie de 
mesures d’estímul per reactivar el turisme al nostre país. 
 
En conseqüència, considerem que cal activar totes les iniciatives possibles, tant a 
nivell nacional com a nivell europeu, per reactivar aquest sector clau per les 
comarques tarragonines. 
 
En aquest sentit, volem posar en valor l’estudi de la Fundació Europea d’educació 
ambiental que demana la creació d’una xarxa de zones verdes a tota la Unió, 
certificada per les institucions comunitàries, que permeti la mobilitat dels ciutadans i, 
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per tant, l’activitat turística. Aquesta iniciativa ja ha rebut l’aval de nombrosos 
interlocutors dins i fora del sector. 
 
La demarcació de Tarragona, en haver entrat ja en fases avançades de la 
desescalada del confinament, és un territori que compleix plenament els requisits per 
ser classificada com a zona verda europea i permetre així l’arribada de contingents 
turístics d’altres zones verdes del continent d’acord amb la zonificació que estableixi 
la Unió Europea. 
 
Per guanyar força el patronat de turisme de la Diputació, un cop assolida l’etiqueta 
de zona verda europea, hauria de potenciar-ne la difusió mitjançant campanyes 
promocionals i comunicatives a tal efecte. 
 
Tenint present que els principals contingents turístics que ens visiten cada estiu 
provenen, primer, de la resta del mercat espanyol i, després, dels mercats anglès, 
francès, holandès i alemany, aquesta zonificació per zones verdes acreditades 
facilitaria enormement l’arribada de desenes de milers de turistes que, en cas 
contrari, no podrien accedir a les nostres comarques. 
 
En cas d’implementar-se aquest model això permetria, per posar un exemple, que un 
ciutadà del land de Baviera pogués venir a passar les seves vacances a la Costa 
Daurada o a les Terres de l’Ebre aquest estiu. Precisament, tenint present que la 
nostra província està en una fase més avançada de la desescalada, això podria 
suposar l’arribada de segments turístics que en anys anteriors han apostat per altres 
destinacions actualment més afectades per la pandèmia. 
 
Cal incidir en què tota aquesta mobilitat seria plenament segura en termes sanitaris, 
evitant qualsevol risc de rebrot de la pandèmia, seguint els protocols elaborats a tal 
efecte per les autoritats competents. Així mateix, des del grup socialista estem 
convençuts de què en cas d’implementar-se aquesta mesura això permetria salvar 
en bona mesura la campanya turística de l’estiu que, recordant la xifra de llocs de 
treball i de generació d’activitat econòmica que hem assenyalat anteriorment, tan 
important és tant per les nostres comarques. 
 
Ara bé, aquest plantejament de crear zones verdes certificades tan sols pot 
organitzar-se a escala europea, ja que és competència de la Comissió Europea 
poder-ho fer. 
 
En conseqüència, el Grup Socialista presenta els següents acords al Ple de 
l’Ajuntament, 
 
1. Demanar al Govern espanyol que defensi a les institucions comunitàries aquest 
plantejament de zonificació per zones verdes a nivell europeu certificades per la 
Comissió Europea. L’etiquetatge com a zona verda hauria de ser facilitada pel Centre 
Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties. 
 
2. Instar al Govern de la Generalitat a garantir les màximes condicions de seguretat 
sanitàries a les zones turístiques esmentades, d’acord amb les seves competències 
en matèria de Salut. 
 
3. Demanar que la demarcació de Tarragona s’etiqueti com a zona verda europea i 
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que formi part d’aquesta xarxa certificada i garantida amb la màxima celeritat 
possible, tenint en compte la imminència de la temporada d’estiu. 
 
4. Demanar el suport a totes les institucions i associacions del sector per sumar 
forces de cara a assolir aquesta reivindicació que permetria ajudar al nostre turisme 
en el context actual marcat per una extraordinària dificultat. 
 
5. Instar a tots els partits polítics amb representació al Parlament europeu a que facin 
seva aquesta proposta i que la promoguin a les institucions comunitàries. 
 
6. Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat de les 
Corts Generals”. 

 

Expedient 905/2020. Procediment Genèric, moció ERC, pagament ERTO's

Favorable Tipus de votació: a Favor 11, JxM, 
TTxM; ERC i FP, Abstencions 2, PSC, En 
contra 0

Pel GM d’ERC es presenta la moció que tot seguit es transcriu:
 
“MOCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL EL PAGAMENT IMMEDIAT DE LES 
PRESTACIONS ECONÒMIQUES A TOTES LES PERSONES TREBALLADORES 
AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ
 
L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al 
conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat 
la suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha 
provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de 
regulació temporal d’ocupació (ERTO).
 
Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 
97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 
persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels 
presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores.
 
Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha  
acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les 
prestacions vinculades als ERTO. Avui, especialment, es constaten un munt 
d’incidències, com per exemple que no han computat els fills per determinar la 
prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de les persones 
treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de persones que han 
vist caure els seus ingressos de forma fulminant, i provocant que s’accentuï la 
vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol està atacant la dignitat 
de totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva activitat laboral, per 
causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el govern 
espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen bona part d’aquestes persones 
treballadores, mancades sovint d’informació i desemparades envers qualsevol suport 
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per clarificar les situacions personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que 
lamentem. Denunciem, per tant, la deixadesa i irresponsabilitat que està mostrant el 
govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de totes les prestacions  
reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades.
 
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per 
implementar les polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada de 
més de 215 milions d’euros. Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de 
Catalunya tindrà serioses dificultats extraordinàries per recuperar el nostre teixit 
productiu en la situació posterior a l’emergència sanitària. L’Estat va retallar aquests 
diners que suposadament havien de servir per fer front al pagament de les 
prestacions i, malauradament, constatem que aquesta finalitat no s’està veient 
satisfeta.
 
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament 
d’aquestes  prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional, els 
professionals, la infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport general en la 
tramitació dels expedients, però malauradament res ha fet canviar la realitat, que és 
que moltes persones encara no han cobrat la seva prestació econòmica.
 
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de 
Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb 
les entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar a la 
seva clientela el pagament de les prestacions de desocupació. 
 
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement 
directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la 
màxima preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, 
en poques setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis 
concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per 
part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista 
personal i econòmic.
 
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament 
ferm de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades 
per un ERTO i que no han cobrat les prestacions que els pertoca. I és per tots 
aquests motius que proposem l’adopció dels següents ACORDS:
 
PRIMER. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les 
persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques 
de forma immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.
 
SEGON. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el 
pagament dels ERTO que encara no han pagat. 
 
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol”

 

Expedient 906/2020. Procediment Genèric, moció ERC declaració BCIL
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Queda retirada.
 
El Sr. Alcalde en nom del seu grup manifesta que li complau la decisió que han pres.
 
La Sra.  Latorre manifesta que estan d’acord però que s’hauria de fer la consulta als 
propietaris.
 
El Sr. Campos agreix la decisió d’ERC i creu que la consulta als propietaris és 
adequada.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

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

Es dona compte de les Resolucions i  Decrets dictats per l’alcaldia,  d’ençà la  darrera 
sessió:
 

DECRET 2020-0029 [Decret aprovació] 12/06/2020 14:50
SIA 2112075 -- Expedient 562/2020 -- APROVACIÓ 
PADRÓ A 1 DE GENER DE 2020 --

DECRET 2020-0028 [Decret alcaldia   
annexos liquidació 2019] 02/06/2020 17:55

SIA 2112198 -- Expedient 447/2020 -- Liquidació 2019 
--

DECRET 2020-0027 [03. Decret alcaldia 
modificació percentatges de dubtos 
cobrament liquidació 2019] 02/06/2020 9:52

SIA 2112075 -- Expedient 524/2020 -- Expedient 
1/2020 en relació als percentatges de càlcul del 
dubtós cobrament que s’aplicaran a la liquidació de 
l’exercici 2019 --

DECRET 2020-0026 
[DecretReoberturaEscolaBressol] 27/05/2020 12:27

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 
409/2020 -- G43947530 Fundació per a L"acció 
Educativa, FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, 
G43947530 Fundació per a l'Acció Educativa --

DECRET 2020-0025 [03. Decret aprovació 
1-20] 22/05/2020 8:47

SIA 2112192 -- Expedient 484/2020 -- Expedient 
1-2020 de modificació de crèdit. Generació de crèdits. 
--

DECRET 2020-0024 [Decret pròrroga] 14/05/2020 10:12

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 
409/2020 -- G43947530 Decret activació PROCICAT 
pla actuació emergències malalties transmissibles --

DECRET 2020-0023 
[DecretOrdenaciópagaments] 24/04/2020 15:17

SIA 2112075 -- Expedient 453/2020 -- Avocaciò 
competències ordenar pagaments --

DECRET 2020-0022 [Decret2aProrroga] 21/04/2020 17:09

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 
409/2020 -- Decret activació PROCICAT pla actuació 
emergències malalties transmissibles 

DECRET 2020-0021 [DecretFuneraris] 06/04/2020 15:39

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 
433/2020 -- Comunicació import màxim prestació 
bàsica serveis funeraris --

DECRET 2020-0020 [DecretAdhesioPACTE] 06/04/2020 15:30

SIA 2112075 -- Expedient 432/2020 -- Adhesió al 
PACTE DE MUNICIPIS PER AL CONFINAMENT 
PREVENTIU --

DECRET 2020-0019 
[AdhesioLOCALRETMEET] 03/04/2020 19:38

SIA 2112075 -- Expedient 431/2020 -- Adhesió servei 
de viodeconferència  LOCALRETMEET --

DECRET 2020-0018 [DecretResidus] 03/04/2020 19:37
SIA 2112075 -- Expedient 425/2020 -- Expedient 
recollida de residus --
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DECRET 2020-0017 
[ProrrogaDecretSuspensio] 30/03/2020 19:46

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 
409/2020 -- Decret activació PROCICAT pla actuació 
emergències malalties transmissibles --

DECRET 2020-0016 [DECRETpagaments] 25/03/2020 10:37
SIA 2112075 -- Expedient 419/2020 -- Decret avocació 
competències ordenació pagaments --

DECRET 2020-0015 [DecretADHESIO] 23/03/2020 19:33

SIA 2112075 -- Expedient 418/2020 -- Adhesió  al 
“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI 
DEL CORONAVIRUS”, --

DECRET 2020-0014 [DecretSuspensio] 16/03/2020 14:07
SIA 2112075 -- Expedient 416/2020 -- Decret 
suspensió gestió administrativa ajuntament --

DECRET 2020-0013 [DECRET Coronavirus 
ampliació] 13/03/2020 12:29

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 
409/2020 -- Decret activació PROCICAT pla actuació 
emergències malalties transmissibles --

DECRET 2020-0012 [DECRET Coronavirus] 12/03/2020 12:53

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 
409/2020 -- Decret activació PROCICAT pla actuació 
emergències malalties transmissibles --

DECRET 2020-0011 [Decret avançament 
paga extra 11/03/2020 13:11

SIA 2155464 -- Expedient 135/2020 -- Bestretes 
empleats públics 2020 --

DECRET 2020-0010 [2- Decret d'alcaldia pla 
pressupostari a mig termini 2021-2023] 11/03/2020 13:10

SIA 2112203 -- Expedient 397/2020 -- Pla 
pressupostari a mig termini 2021-2023 (2020) --

DECRET 2020-0009 [Decret autorització 
cessió de crèdit] 09/03/2020 12:04

300 URBANISME -- Expedient 83/2018 -- Decret 
autorització cessió de crèdit

DECRET 2020-0008 [Delegació assistència 
exhort penal 37-2020] 28/02/2020 9:04

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 
322/2020 -- Decret de delegació per comparèixer com 
a representant ajuntament en diligències prèvies 
218/2018 (diligències urgents 3/2020) --

DECRET 2020-0007 [DECNOTACT_1_17-12] 24/02/2020 15:46 Expedient PLN/2020/1 -- Múltiples interessats -

DECRET 2020-0006 [DECNOTACT_1_17-12] 19/02/2020 13:52 Expedient CIG/2020/1 -- Múltiples interessats --

 

 

Informacions presidència

No n'hagueren

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Precs i preguntes

No n'ha hagueren

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ANNEX 6 : CONSOLIDAT MÒRA D'EBRE (DESPRÉS MESURES)

Ingressos Drets Reconeguts (consolidats) Press.Inic. Mod.Credit

Capítols 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 criteri 2020 criteri 2021 2022

1 2.230.222 2.276.716 2.602.747 2.328.776 2.236.251 2.349.000 0 2.334.942 mitjana 5 anys 2.509.901 mesures 2.509.901 2.509.901

2 73.816 29.991 272.079 46.409 32.308 43.200 0 43.200 = press .19 43.200 prev.19 43.200 43.200

3 1.211.561 1.192.575 1.274.085 1.233.784 1.260.644 1.138.391 0 1.213.612 mitjana 5 anys 1.282.665 mesures 1.282.665 1.282.665

4 1.745.669 1.750.635 1.756.005 2.211.586 2.158.964 1.807.767 124.887 1.902.228 mitjana 5 anys 1.922.752 = prev.19+1% 1.941.878 1.961.195

5 33.516 23.646 60.661 224.623 28.353 26.000 0 26.781 = press .19 26.781 prev.19 26.781 26.781

Ingressos corrents 5.294.783 5.273.562 5.965.577 6.045.178 5.716.519 5.364.357 124.887 5.520.763 5.785.299 5.804.425 5.823.743

6 30.000 151.001 45.001 0 0 0 0 0 0 0 0

7 700.669 519.169 378.806 154.255 546.371 590.463 37.962 608.201 segons  inv.19 360.285 segons  inv.19 13.580 13.580

Ingressos capital 730.669 670.169 423.807 154.255 546.371 590.463 37.962 608.201 360.285 13.580 13.580

8 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 262.206 mesures 0 0 0

Total general 6.025.451 5.943.732 6.389.383 6.199.432 6.262.890 5.954.821 162.942 6.391.170 6.145.585 5.818.006 5.837.323

Despeses Obligacions Reconegudes (consolidades) Press.Inic. Mod.Credit

Capítols 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2022

1 2.186.827 2.238.902 2.345.570 2.410.658 2.539.697 2.470.066 0 2.596.840 l iq.2018+2,25% 2.575.614 mesures 2.575.614 2.575.614

2 2.443.314 2.275.087 2.478.181 2.663.315 2.376.402 2.037.076 34.729 2.404.328 mitjana 5 anys 2.230.321 mesures 2.252.624 2.275.150

3 173.592 96.810 75.626 66.525 63.229 77.900 -2.853 69.169 quadre amorti tzació 74.414 quadre amorti tzació 74.414 74.414

4 143.936 201.467 189.373 162.537 150.813 227.963 18.896 166.508 mitjana 5 anys 144.507 mesures 144.507 144.507

5 0 0 0 0 0 28.242 0 0 0 0 0

Despeses corrents 4.947.668 4.812.264 5.088.749 5.303.035 5.130.141 4.841.247 50.772 5.236.846 5.024.855 5.047.159 5.069.685

6 656.680 963.332 709.840 669.354 712.701 682.318 112.169 637.420 segons  inv.19 505.794 segons  inv.19 225.794 208.598

7 16.300 0 11.011 1.278 83 1.500 0 0 0 0 0

Despeses capital 672.980 963.332 720.851 670.632 712.784 683.818 112.169 637.420 505.794 225.794 208.598

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 539.208 462.495 554.283 438.485 458.482 429.756 0 437.102 quadre amorti tzació 489.443 quadre amorti tzació489.443 489.443

Total general 6.159.857 6.238.091 6.363.884 6.412.152 6.301.407 5.954.821 162.942 6.311.368 6.020.092 5.762.396 5.767.726

Estabilitat

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

INF 6.025.451 5.943.732 6.389.383 6.199.432 6.262.890 INF 6.128.964 6.145.585 5.818.006 5.837.323

DNF 5.620.649 5.775.596 5.809.600 5.973.667 5.842.420 DNF 5.874.266 5.530.649 5.272.953 5.278.283

Estabilitat Financera 404.803 168.136 579.783 225.765 420.470 Estabilitat Financera 254.698 614.935 545.053 559.040

Ajustaments -298.756 -15.018 -534.375 12.845 -168.336 Ajustaments -92.446 -194.137 -159.745 -176.941

Ajust recaptació -281.519 -88.571 -608.593 -47.299 -129.010 Ajust recaptació -183.278 -219.890 -219.890 -219.890

PTE 34.351 56.357 82.816 34.351 34.351 PTE 34.351 34.351 34.351 34.351

Despeses pendents aplicació 0 0 0 0 -30.687 Despeses pendents aplicació 30.687 0 0 0

Aportacions de capital 0 0 0 0 0 Aportacions de capital 0 0 0 0

Adquisicions amb pagament aplaçat -51.588 17.196 -8.598 25.794 -42.990 Adquisicions amb pagament aplaçat 25.794 -8.598 25.794 8.598

Cap. / Nec. 106.046 153.117 45.408 238.611 252.134 162.252 420.798 385.308 382.099

Regla de la Despesa

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Desp.Comp. n-1 4.186.357 4.761.134 4.559.805 5.107.148 5.159.918 Desp.Comp. n-1 4.950.391 4.924.028 4.824.767 4.876.450

Inv.Fin.Sosten. n-1 Inv.Fin.Sosten. n-1 0 0

Taxa Referencia 4.249.152 4.823.029 4.641.882 5.214.398 5.283.756 Taxa Referencia 5.084.052 5.061.901 4.959.861 5.012.990

Augments/Disminucions Augments/Disminucions 244.000

Inv.Fin.Sosten. n Inv.Fin.Sosten. n

Límit RD 4.249.152 4.823.029 4.641.882 5.214.398 5.991.921 Límit RD 5.084.052 5.305.901 4.959.861 5.012.990

Suma cap.1 a 7 (-3) 5.447.057 5.678.786 5.733.975 5.907.142 5.783.577 Suma cap.1 a 7 (-3) (consolidat) 5.805.097 5.456.236 5.198.539 5.203.869

Ajust. SEC 21.588 -168.196 -36.403 -25.794 73.677 Ajust. SEC -56.481 8.598 -25.794 -8.598

Despeses pendents aplicació 0 0 0 0 30.687 Despeses pendents aplicació -30.687 0 0 0

Despeses finançades amb superàvit Despeses finançades amb superàvit

Adquisicions amb pagament aplaçat 51.588 -17.196 8.598 -25.794 42.990 Adquisicions amb pagament aplaçat -25.794 8.598 -25.794 -8.598

Al·lienació de terrenys -30.000 -151.001 -45.001 0 0 Al·lienació de terrenys 0 0 0 0

Pagaments per tranferències Pagaments per tranferències

Desp. Finançades amb fons finalistes -707.511 -950.784 -590.424 -721.429 -906.863 Desp. Finançades amb fons finalistes -824.588 %mitg 2+7 -640.067 %mitg 2+7 -296.295 -299.258

UE 0 -99.985 -3.798 -12.898 0 UE

Estat 0 0 0 -20.114 -57.784 Estat

Com.Aut. -237.694 -609.084 -457.725 -410.582 -617.882 Com.Aut.

Diputacions -463.947 -223.345 -77.389 -253.681 -195.378 Diputacions

Altres AP. -5.870 -18.370 -51.512 -24.155 -35.820 Altres AP.

Total Despesa Computable exercici n 4.761.134 4.559.805 5.107.148 5.159.918 4.950.391 Total Despesa Computable exercici n 4.924.028 4.824.767 4.876.450 4.896.013

Compliment / Incompliment RD -511.982 263.223 -465.266 54.480 1.041.530 Compliment / Incompliment RD 160.024 481.134 83.411 116.977

13,73% -4,23% 12,00% 1,03% -4,06% -4,57% -2,02% 1,07% 0,40%

Romanent de Tresoreria

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

RT total 1.668.769 1.369.166 1.248.863 825.368 671.906 RT total 751.707 877.199 932.809 1.002.406

Saldos de dubtós cobrament 393.485 716.311 816.457 744.090 859.190 Saldos de dubtós cobrament 859.190 859.190 859.190 859.190

Excés finançament afectat (sense FFPP) 334.125 76.602 95.772 18.616 32.774 Excés finançament afectat (sense FFPP)

RT exercici per despeses generals 941.159 576.252 336.634 62.662 -220.058 RT exercici per despeses generals -107.482 18.010 73.620 143.217

Saldo obligacions pendents aplicar Press. 0 0 0 0 30.687 Saldo obligacions pendents aplicar Press.

RT Ajustat (RTGG- 413) 941.159 576.252 336.634 62.662 -250.745 RT Ajustat (RTGG- 413) -107.482 18.010 73.620 143.217

RT (n) calculat amb dades quadro 1.645.793 1.374.410 1.227.715 802.080 642.163 RT (n) calculat amb dades quadro 751.707 877.199 932.809 1.002.406

Drets anulats 166.951 234.063 144.688

Estalvi corrent després d'amortitzacions

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingressos corrents 5.294.783 5.273.562 5.965.577 6.045.178 5.716.519 Ingressos corrents 5.520.763 5.785.299 5.804.425 5.823.743

Despeses Cap 1-2-4 4.774.077 4.715.455 5.013.124 5.236.510 5.066.912 Despeses Cap 1-2-4 5.167.677 5.024.855 4.972.745 4.995.271

ORN finança amb RT ORN finança amb RT 

Anualitat (interessos+amortitzacions) 712.800 559.304 629.909 505.010 521.711 Anualitat (interessos+amortitzacions) 506.271 489.443 489.443 489.443

ESTALVI CTE. després amortitzacions -192.094 -1.197 322.544 303.657 127.896 ESTALVI CTE. després amortitzacions -153.185 271.001 342.237 339.028

Deute Viu

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Deute a curt termini 321.807 325.378 312.632 314.158 496.651 Deute a curt termini 496.651 496.651 496.651 496.651

Deute a llarg termini 5.991.664 5.529.170 4.974.886 4.536.401 4.077.919 Deute a llarg termini 3.903.023 3.413.580 2.924.137 2.434.694

Total Deute 6.313.471 5.854.548 5.287.519 4.850.559 4.574.570 Total Deute 4.399.674 3.910.231 3.420.787 2.931.344

Rati Deute Viu 119% 111% 89% 80% 80% Rati Deute Viu 80% 68% 59% 50%

Deute Viu

Estalvi corrent després d'amortitzacions

Romanent de Tresoria

Estabilitat

Prev.Liquid. (PEF)

Prev.Liquid. (PEF)

Regla de la Despesa

limit agafat del PEF 17-18

Augmentar IBI i IVTM 
en un 9% i que 
equival a uns 
175.000€

Augmentar aigua, 
clavegueram i 
escombreries en un 
14% equivalent a uns 
69.000€

concertar crèdit per 
l'import del Romanent 
de Tresoreria Negatiu. 
Amb un max. Del 5% 
Ing.Ctes.

Reduir capitol 1 en 

71.728 € 

Reduir capitol 2 en 

174.007 €

Reduir capitol 4 en 
22.006 €
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ANNEX 1: Expedient 2/2020 de modificació de crèdit 
 

a) Suplement de crèdit 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 7-454-21000 
Manteniment camins 

10.000,00 15.500,00 25.500,00 

2 18-326-41000 
Patronat Escola 
Municipal de Música 
i Dansa 

74.000,00 42.000,00 116.000,00 

3 14-440-44900 
Subvenció Móra 
d’Ebre BUS 

53.000,00 30.000,00 83.000,00 

4 17-341-48900 Subv. 
Esportiva (Club 
Tennis) 

10,00 3.000,00 3.010,00 

5 18-326-47900 
Conveni CERE 

1.500,00 1.500,00 3.000,00 

6 4-330-13100 
Personal Laboral 
Temporal Teatre 

25.000,00 3.265,00 28.265,00 

7 4-1532-13100 
Personal Laboral 
Temporal Brigada 
Obres 

260.000,00 8.614,00 268.614,00 

8 4-920-13100 
Personal Laboral 
Temporal Oficina 

324.000,00 8.125,00 332.125,00 

9 4-130-13100 
Personal Laboral 
Temporal Vigilants 
Municipals 

223.000,00 6.761,00 229.761,00 

10 2-920-48900 
Indemnització rebuts 
i altres 

7.000,00 1.450,00 8.450,00 

  TOTAL: 120.215,00  

 
 

b) Crèdit extraordinari 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import crèdit 
extraordinari 

Crèdit definitius 

1 9-1532-61900 Mur 
Democràcia / c. 
Princesa 

0,00 19.000,00 19.000,00 

2 2-011-91305 0,00 2.361,00 2.361,00 
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Amortització C. 
Catalunya 285 

  TOTAL 21.361,00  

 
 

c) El finançament serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Baixa de 
despeses 

24-338-20500 
Lloguer material 
festes 

14.000,00 7.000,00 7.000,00 

2 
Baixa de 
despeses 

24-338-22400 
Assegurances 
festes 

2.500,00 2.000,00 500,00 

3 
Baixa de 
despeses 

24-338-22600 
Publicitat festes 

24.500,00 7.000,00 17.500,00 

4 
Baixa de 
despeses 

23-330-22609 
Activitats culturals i 
teatre 

72.000,00 30.000,00 42.000,00 

5 
Baixa de 
despeses 

23-334-22609  
Setmana cultural 

2.800,00 2.500,00 300,00 

6 
Baixa de 
despeses 

24-341-22609 
Esport en festes 

3.300,00 2.500,00 800,00 

7 
Baixa de 
despeses 

24-338-22699 Festa 
Major 

90.000,00 30.000,00 60.000,00 

8 
Baixa de 
despeses 

24-338-22699 Festa 
Sant Jeroni 

2.500,00 2.000,00 500,00 

9 
Baixa de 
despeses 

24-338-22699 Festa 
Sant Joan 

2.500,00 2.000,00 500,00 

10 
Baixa de 
despeses 

17-341-22699 
Cursa urbana 

4.500,00 2.000,00 2.500,00 

11 
Baixa de 
despeses 

23-330-48900 Sub. 
Cultural Amics Sant 
Jeroni 

3.000,00 2.500,00 500,00 

12 
Baixa de 
despeses 

23-330-48900 Sub. 
Cultural campus 
jota 

2.900,00 2.800,00 100,00 

13 Baixa de 
despeses 

17-341-48900 Subv. 
Esportives club 
nàutic 5.000,00 4.000,00 1.000,00 

14 Baixa de 
despeses 

16-336-61900 
Rehabilitació visita 
públic castell 409.950,80 45.276,00 364.674,80 

   TOTAL 141.576,00  
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