
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2020/3 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 29 / d’octubre / 2020

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

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

Excuses d'assistència presentades:
1. Montserrat Latorre Pasanau:
«enfermetat»

 

 

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. 2 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 10 de juliol de 2020, la qual es 
APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió.
 

 

Expedient 743/2020. Procediment Genèric, Morositat 2T 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 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre.
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 26 
d’octubre de 2020,  
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 27 de juliol de 2020, el 
qual se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 27 de juliol 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 
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: segon 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 / 
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UE, de 26 de febrer de 2014, en el sentit següent:
 
“ 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir 
del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para 
el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en 
el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio.
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 
artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos 
en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se 
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de 
la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono.”
Aquesta regulació determina que l’obligació que té l’Administració Local de 
pagament de les factures s’articularà de la següent manera:
Des de que es registra una factura, s’haurà de procedir a la seva aprovació en un 
termini de trenta dies i a partir d’aquest reconeixement de l’obligació, l’Administració 
disposarà de trenta dies més per al seu pagament, per la qual cosa, el còmput total 
de dies és de seixanta dies. 
Segon.- Vist el que disposa l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificat 
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul 
del creixement i de la creació d’ocupació, pel que respecta a la determinació del 
termini de pagament, en el següent sentit:
“1.El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de 
pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción 
de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la 
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 
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de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta 
días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación 
de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la 
fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso 
aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la 
aceptación o verificación.
3.Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados 
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo 
superior a 60 días naturales.
4.Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 
quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en 
dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a 
efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre 
que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a 
la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de 
facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta 
días naturales desde esa fecha.”
 
Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo.”
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
 
Cinquè.-Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures al Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en 
el qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la 
relació 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. 
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10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno.”
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint 
dies de la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel 
que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2014.
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre 
comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les 
Administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada 
al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics 
del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en 
desenvolupament de la disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre.
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No 
obstant això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de 
tres mesos per a adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics 
establerts en aquesta ordre.
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de 
l’interventor al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al formulari 16 
“Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 
16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 
27 d’abril, es suprimeix el model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de 
l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de 2015. 
Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart trimestre de 
2014.
 
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 
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Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Setè.-Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre per l’Ordre HAP/2082/2014 s’han introduït canvis en la informació a 
subministrar relativa a la morositat en les operacions comercials,  fet que ha 
comportat l’obligació de remetre la informació de cada entitat i del conjunt de la 
Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà tota la informació referent a la 
morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament, l’organisme autònom de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa, i de la societat mercantil de capital íntegrament 
municipal, Móra d’Ebre Bus, SL, de conformitat amb l’art. 16.6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
Vuitè.-La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte del període mig 
de pagament com l’expressió del temps de pagament o retràs en el pagament del 
deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un nou 
exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mig de pagament que 
deuran calcular d’acord amb una metodologia comú.
 
Aquesta metodologia està regulada al RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es 
modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i 
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat Financera. 
 
Novè.-Atès el que estableix l'Ordre HAP / 2105/2012, la publicació serà mensual per 
a les entitats en règim de cessió d'impostos estatals, i trimestral per a la resta 
d'entitats. La informació ha de ser remesa a través de AUTORITZA abans de l'últim 
dia del mes següent al període a què es refereixi.
 
Desè.-La DISPOSICIÓ transitòria única del RD 1040/2017, estableix que la primera 
publicació mensual del període mitjà de pagament a proveïdors realitzada de 
conformitat amb la metodologia prevista en la modificació de l'article 5 del RD 
635/2014, de 25 de juliol, tindrà lloc a el mes de juny de 2018 referida a les dades del 
mes d'abril de 2018, i la primera publicació trimestral va ser al mes de setembre de 
2018 referida al segon trimestre de 2018.
  
A la vista de la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de 
Factures, es pot arribar a les següents, 
  
III.- CONCLUSIONS
 
Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el segon 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:
 
Annex 1
 
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 
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de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el segon trimestre natural 
de l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
Annex 2
 
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el 
termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació ó 60 dies des de l’anotació al 
registre de factures, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se 
efectiu el seu pagament a la data de tancament del segon trimestre natural de 
l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
Annex 3
 
En aquesta relació de factures, cal destacar, que estan incloses les factures amb 
l’INCASOL que s’ha gestionant la compensació de deutes per les obres 
d’”Estabilització dels talussos fase 2” i del “Passeig de l’Ebre” però queda pendent de 
rebre la comunicació fefaent de la compensació.
 
Tanmateix, estan incloses les factures no retornades del contracte subscrit en el seu 
dia amb la UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE.
 
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el 
termini de 30 dies des de la seva aprovació ó 60 dies des de l’anotació al registre de 
factures, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu 
pagament a la data de tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2020, són 
les següents per cada entitat:
 
Annex 4
 
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 segon trimestre de l’exercici 
2020 és el següent:
 
Annex 5
 
ROP: Ràtio operacions pagades
IPR: Import pagaments realitzats
ROPend. Ràtio operacions pendents
IPP: Import pagaments pendents
PMP: període mig de pagament. 
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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.
 
Tanmateix, aquesta intervenció no es disposa de les dades necessàries de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa per poder realitzar el càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors del segon trimestre de l’exercici 2020.
 
Es pot observar que aquest període mig de pagament és superior als 30 dies que 
estableix la normativa, per tant, cal prendre les mesures correctores pertinents per tal 
de situar aquest per sota dels 30 dies i confeccionar/actualitzar el pla de tresoreria 
incloent les mesures.
 
Sisena.- Faig constar el que tresoreria adverteix, entre d’altres, en els informes  
setmanals en relació a l’aprovació de despeses i l’ordenació dels pagaments:
 
“Que les funcions atribuïdes per la Llei als Depositaris Tresoreres les exerceix el 
Regidor d’Hisenda sota la direcció de l’Alcalde President tant en gestió d’ ingressos i 
recaptació com en gestió de despeses i pagaments i que aquesta tresoreria només 
pot exercir les funcions de “clauer”, en el sentit de signar les autoritzacions de 
pagaments, juntament amb l’interventor de fons i l’ordenador de pagament 
(l’Alcalde), i el de elaborar els informes en relació a l’aprovació de les despeses i 
l’ordenació dels pagaments així com elaborar els informes de morositat, que aquests 
últims són signats per la intervenció.
 
Que caldria comprovar l’estat deutor dels proveïdors amb les diferents 
administracions públiques abans de procedir als pagaments, però com sigui que no 
estan implantades en la seva totalitat les plataformes dels diferents Organismes on 
es mostrin els deutors, i atès que aquesta Corporació no  compta en  suficients 
mitjans  personals i materials per poder analitzar i fer una comprovació exhaustiva 
sobre aquesta qüestió.
 
Que cal complir el que estableix el Pla de Disposició de Fons aprovat per Decret 
d’Alcaldia núm. 20180034 de 15 de juny i la legislació esmentada per tal de procedir 
a l’ordenació dels pagaments.
 
Que és del tot imprescindible complir el període mig de pagament a proveïdors tal 
com estableix la normativa sobre morositat i per tant, cal prendre les mesures 
correctores pertinents per tal de situar aquest per sota dels 30 dies des de 
l’aprovació de l’obligació.”
 
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de medis 
tant personals, inclosos tècnics, com materials. Tanmateix, s’ha de tenir en compte 
que les funcions reservades d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que 
la llei atorga les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació i que no son acumulables les dues  funcions i 
que són dues places ben diferenciades segons la legislació vigent.
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Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al segon 
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 745/2020. Procediment Genèric, Execució pressupost 2T 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, 
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 
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pago de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local.
7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda 
viva que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos 
mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período 
medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de 
tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario 
previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 
ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de las 
obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a 
proveedores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que 
se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de 
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre 
anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica.
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.»”
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 26 
d’octubre de 2020, 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al segon 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 29 de juliol de 2020 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu 
literalment:
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ
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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 
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 
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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 quatre 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 les dades corresponents al reconeixement d’obligacions i 
pagaments de  factures de l’Escola Municipal de Música i Dansa correspon a dades 
fins 30 de juny de 2020, no obstant, les dades corresponents a la resta d’informació, 
correspon a dades fins 31 de març de 2020.
 
Tanmateix, pel que fa als efectes del COVID-19 en els ingressos i les despeses de 
l’Ajuntament, aquests s’estan calculant i es podrà informar dels mateixos en els 
pròxims trimestres. 
 
4.1. Personal
 
a) A data 30/06/2020, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 88 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 
Veure Annex 1
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2020 és 
de 1.093.618,78 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:
 
Veure Annex 2
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats és de 50.107,77 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 30/06/2020, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 
Veure ANNEX 3
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2020 és 
de 74.562,09 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
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4.2. Indicadors pressupostaris
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes 
acumulats, al segon trimestre de 2020 és del 36,05%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al segon trimestre de 2020 és del 35,03%.
 
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 18,61%. El grau d’execució 
del pressupost de despeses és del 20,66%.
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent 
de cobrament en termes totals és de 57.908,70 € i el pendent de pagament, de 
202.260,57 €. Per exercici tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest 
trimestre ha estat de 241.778,72 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis 
tancats durant el mateix període ascendeix a 659.743,10 €.
 
En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el 
pendent de cobrament en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament de 
0,00€. Per exercicis tancats, la recaptació acumulada ha estat de 0,00€. 
Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 243,33 €.
 
L’Ajuntament ha aplicat al pressupost de l’exercici 2020, 87.226,77 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 segon trimestre del 2020 és de -395.941,34 €. 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 és de 35.173,77 €.
 
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:
 
Veure ANNEX 4
 
4.3. Morositat
 
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el segon trimestre natural de l’exercici 2020, sense haver 
sobrepassat el termini legal de 30 dies des de la seva data d’aprovació, són les 
següents per cada entitat:
 
Veure ANNEX 5
 
En segon lloc, pel que fa a les factures o documents justificatius que han 
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sobrepassat el termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació, segons el 
procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el 
segon trimestre natural de l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
Veure ANNEX 6
 
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 o 60 des de l’anotació al 
registre de factures, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se 
efectiu el seu pagament a la data de tancament del segon trimestre natural de 
l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
Veure ANNEX 7
 
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 segon 
trimestre natural de l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
Veure ANNEX 8
 
El que subscriu aquest informe, manifesta la necessitat de reduir les factures o 
documents justificatius pendents de pagament, així com de pagar aquestes dins del 
termini que estableix la normativa de morositat. 
 
Cal informar que el desacord amb l’execució del contracte subscrit en el seu dia amb 
la UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE, no s’ha resolt en el dia 
d’avui; la decisió municipal de no fer front (abonar) les despeses generades pel 
servei de l’enllumenat públic, acumularà un deute molt important amb l’empresa i 
podria generar responsabilitats de tot tipus, ja que el mateix, repercuteix de forma 
negativa en l’estabilitat pressupostària ja que incrementarà la morositat, entre 
d’altres. És del tot necessari buscar una solució conveniada a aquesta situació.   
 
Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de 
tres mesos sense reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia 
d’avui aquesta funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en 
virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno.”
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat, en la data que s’emet aquest informe 
hi ha les següents factures o documents justificatius que ha excedit el termini de tres 
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mesos des de la seva anotació al registre de factures de l’entitat local sense que 
s’hagi produït el reconeixement de l’obligació:
 
Veure ANNEX 9:
 
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.
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu:
 
4.4.1. Durant el segon trimestre de 2020, el càlcul de la capacitat de finançament és 
de 502.119,80€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en 
el moment de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost és estable.
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 4.276.472,11 €, 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 no compleix 
amb el termini legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor.
 
Al finalitzar el segon trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 
100.797,14 euros.
 
Cal destacar, que aquesta societat no s’abasteix amb ingressos de mercat atès que 
obté majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat 
normal facturats principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden 
considerar ventes en comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al 
menys, el 50% dels costos de producció.
 
5. CONCLUSIONS
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al segon trimestre amb l’objectiu 
d’estabilitat.
 
Es preveu que l’Ajuntament complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell 
d’endeutament està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals.
 
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en 
vigor, atès l’existència de les següents obligacions reconegudes pendents de 
pagament que ha excedit el termini legal de 30 dies al segon trimestre de 2020:
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Veure ANNEX 7: 
 
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 segon 
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 
amb el COVID-19 etc.
 
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de medis 
tant personals, inclosos tècnics, com materials. Tanmateix, s’ha de tenir en compte 
que les funcions reservades d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que 
la llei atorga les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació i que no son acumulables les dues  funcions i 
que són dues places ben diferenciades segons la legislació vigent.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al segon 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 744/2020. Procediment Genèric, seguiment pla ajuts 2T 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 
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concertar en el marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a 
màxim de 10 anys de durada). 
 
Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust 
 
Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
consideri necessària per al seguiment del compliment d'aquest pla d'ajust, així com 
qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per garantir el 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les 
obligacions de pagament a proveïdors.” 
 
Com sigui que aquest Pla d’Ajust va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques en data 30 d’abril de 2012, la qual cosa va comportar 
que s’entenia autoritzada l’operació d’endeutament a llarg termini per un import de 
670.797,77 euros, per al pagament de les obligacions pendents de pagament, 
d’acord amb els requisits establerts al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
 
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, a la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de 
data 26 d’octubre de 2020, 
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del segon trimestre del 2020 de 
data 29 de juliol 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 
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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 
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 
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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.
 
Tanmateix, el Ple de la Corporació va aprovar l’actualització del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament amb horitzó temporal 2022, en els mateixos termes previstos al Pla de 
Sanejament 2019-2022.
 
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;
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“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat 
Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i 
abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el 
cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents:
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del 
pla d’ajust.
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ......
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques abans del dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del 
primer mes següent a la finalització de cada trimestre, si es tracta de Corporacions 
Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
contingut mínim següent:
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals també s’inclourà informació referida a 
la previsió de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral acumulada.
 
b) Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de 
les mesures addicionals adoptades.
 
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el 
Pla per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.”
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha alliberat amb data 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 
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amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
durant la seva vigència, haurà de remetre al mencionat Ministeri abans del dia quinze 
de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer 
mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local, la 
informació més amunt indicada.
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han 
regulat en l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, de modificació de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
2. L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 
10 de l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre els 
punts següents:
 
- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
- Deute comercial contret classificat per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
- Operacions amb derivats.
- Qualsevol altre passiu contingent.
- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures 
del pla d’ajust.
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAFP posseeix el 
següent índex de continguts:
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
2 . - Informació d’avals rebuts del sector públic
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
4 . - Informació sobre el deute comercial.
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través 
d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava 
prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 
5 (altres mesures pel costat 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.
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Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per 
un període de quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment 
del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 
2013-2016. 
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del 
termini  d’execució de la línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions 
per despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de 
execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la 
execució del Pla per a les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC 
compren el període 2014-2017.
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 
6528 de 24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació 
inicial de la planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta 
planificació es preveia que per a la línia de subvencions per al manteniment 
2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un import quadriennal de 152.988,64 euros, 
corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades 
mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la 
concessió de les subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i 
conservació per als anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 
38.247,16 euros que es destinen a despeses corrents. 
 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 es van produir els ajustos previstos per 
a l’exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents 
del propi exercici econòmic. 
 
Destacar que a l’exercici pressupostari 2015 la subvenció del PUOSC de la línia de 
despeses de reparació, manteniment i conservació, per un import de 38.247,16 
euros, es va destinar a finançar les despeses corrents de l’exercici, ajut que es va 
imputar als ajustos en ingressos previstos al pla d’ajust.
 
Mitjançant publicació al DOGC 7162 de 14 de juliol de 2016, es va publicar el Decret 
273/2016 de 12 de juliol pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions 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 
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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 
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 aplicat 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 
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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 
materialitzant en els propers trimestres.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2020-0028 de 2 de juny de 2020 es va aprovar la 
liquidació de l’exercici 2019. Com a resultat de la liquidació, s’obté un romanent de 
tresoreria per a despeses general negatiu. Per tant, per millorar aquesta situació, 
com a mesura addicional, la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2020 va 
acordar sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció del Pla d’Acció 
Municipal per al quadrienni 2020-2023 per un import total assignat de 630.662,67 
euros per al sanejament del romanent de tresoreria ajustat negatiu resultant d la 
liquidació de l’exercici 2019. Aquesta mesura es marcarà com efectiva un cop la 
Diputació de Tarragona resolgui la convocatòria. 
 
2. - Informació d’avals rebuts del sector públic
 
Veure Annex 1
 
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 31/06/2020:  Veure 
Annex 2
 
4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial
 
Veure Annex 3:
 
El deute comercial a 31/06/2020, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
766,18 milers d’euros.
 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados:
 
Veure Annex 4:
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b) Cualquier otro pasivo contingente:
 
Veure Annex 5:
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de 
qualsevol altre millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor 
alcalde de la Corporació, perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió 
plenària que es celebri.
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcades a la plataforma telemàtica 
de captura de dades habilitada a l’efecte abans del 31 de juliol de 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 sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de medis 
tant personals, inclosos tècnics, com materials. Tanmateix, s’ha de tenir en compte 
que les funcions reservades d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que 
la llei atorga les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació i que no son acumulables les dues  funcions i 
que són dues places ben diferenciades segons la legislació vigent.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del segon 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 538/2020. Planificació Pressupostària, seguiment pla de sanejament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient: Seguiment del pla de sanejament 2019-2022 amb la 
liquidació de l’exercici 2019.
 
Competència: Ple
 
1. FETS
 
1.1. L’Ajuntament va liquidar l’exercici 2018 amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals negatiu.
 
1.2. En data 18 de desembre en compliment del que disposa la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, l’Ajuntament va aprovar un pla de sanejament amb horitzó 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

temporal 2022 com a resultat del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 
negatius de la liquidació de l’exercici 2018.
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
2.1. La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de 28  de febrer de 2020, 
regula, en el punt 8, el procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors 
de solvència, romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, 
ajustat per obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost, i/o 
estalvi net negatiu.
 
2.2. El punt 14.2 de la mateixa nota informativa, estableix les obligacions de tramesa 
periòdica d’informació a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor, que en cas dels plans de sanejament aprovats previstos a l’article 53 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 9 de l’Ordre 
ECF/138/2007 per regularitzar situacions temporals d’insolvència, i a efectes del 
seguiment del pla, cal trametre al Departament de la vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al 
tancament comptable de l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de 
l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).
 
2.3. Segons el segon paràgraf de l’article 9.4  de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, “en el cas que es 
produeixi una evolució negativa per manca d’execució del pla o augmentin les 
previsions d’endeutament”, cal aprovar un nou pla de sanejament financer, amb el 
mateix horitzó temporal que el pla inicial. 
 
PART DISPOSITIVA
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 26 
d’octubre de 2020, 
 
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe de seguiment del pla de 
sanejament 2019-2022 amb la liquidació de l’exercici 2019:
 
“ 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: 
 
1. IDENTIFICACIÓ
 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la Corporació
 
1.2. Caràcter: preceptiu 
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1.3. Títol: Informe sobre el seguiment del pla de sanejament 2019-2022 amb la 
liquidació de l’exercici 2019.
 
2. ANTECEDENTS
 
1. L’Ajuntament i els ens dependents (AAPP) van liquidar el pressupost de l’exercici 
2018 amb els següents indicadors econòmics:
 
Veure annex 1
 
2. Es va sol·licitar als Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona 
l’assistència per a l’elaboració del pla de sanejament 2019-2022, amb l’objectiu de 
poder regularitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, com a 
molt tard, en el tancament comptable de l'exercici següent al de l'acord plenari del 
pla.  
 
3. En data 18 de desembre en compliment del que disposa la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, l’Ajuntament va aprovar un pla de sanejament amb horitzó 
temporal 2022 com a resultat del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 
negatius de la liquidació de l’exercici 2018.
 
4. Projeccions aprovades i mesures proposades al pla:
 
Sobre despeses no financeres
 
Exercici 2019:
 
a) Despeses corrents: consolidar les despeses corrents sobre els 5.237.000 € i no 
sobrepassar aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions.
 
b) Inversions: Limitar les Inversiones finançades amb fons propis a uns 29.000 €, 
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (subvencions) que sigui 
capaç d’obtenir.
 
Exercici 2020:
 
a) Despeses corrents: consolidar les despeses corrents sobre els 5.024.000€ i no 
sobrepassar aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions. Comportarà 
reduir despeses corrents per valor d’uns 264.000€ respecte la previsió de liquidació.
 
b) Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a uns 163.000 €, 
aquest import es podrà incrementar amb fons aliens (subvencions) que sigui capaç 
d’obtenir.
 
Exercici 2021:
 
a) Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 5.047.000 € i no 
sobrepassar aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions. Comportarà 
reduir despeses corrent per valor d’uns 265.000€ respecte previsió de liquidació.
 
b) Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a uns 285.000€, 
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aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (subvencions) que sigui 
capaç d’obtenir.
 
Exercici 2022:
 
a) Despeses corrents: consolidar les despeses corrents sobre els 5.069.000€ i no 
sobrepassar aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions. Comportarà 
reduir despeses corrents per valor d’uns 267.000€ respecte previsió de liquidació.
 
b) Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a uns 325.000€, 
aquest import es podrà incrementar amb els fona aliens (subvencions) que sigui 
capaç d’obtenir. 
 
Sobre recursos no financeres
 
 Exercici 2019:
 
a) l’Ajuntament hauria de concertar un crèdit per import de 262.206 € (import 
equivalent al 5% dels ingressos corrents consolidats) per cobrir el Romanent de 
Tresoreria Negatiu amb el que va liquidar l’exercici 2018.
 
Exercici 2020:
 
a) Incrementar un 8,5% l’IBI urbà, passant d’un tipus 0646% al 0,701%.
b) Incrementar també l’IVTM un 8,5% en totes les categories de vehicles.
 
c) Augmentar les taxes de subministrament d’aigua potable, clavegueram i servei de 
recollida d’escombraries un 14%.
 
Es preveu que totes aquestes mesures sobre els recursos financers tributaris 
comportin un augment dels ingressos, en valor absolut, d’uns 244.000€.
 
Exercici 2021: sense mesures
 
Exercici 2022: sense mesures
 
5. En data 2 de juny de 2020, per Decret d’Alcaldia núm. 20200028 es va aprovar la 
liquidació de l’exercici 2019 i es va donar compte al Ple de la Corporació en sessió 
de 10 de juliol de 2020.
 
6. En data 8 de juny de 2020 es va sol·licitar al Servei d’Assistència Municipal de la 
Diputació de Tarragona l’elaboració de l’informe de seguiment del Pla de Sanejament 
2019-2022 amb la liquidació de l’exercici 2019.
 
7. Vist l’informe del Cap del Servei de la Unitat d’Assistència Econòmica i Financera 
Municipal SAM de la Diputació de Tarragona. 
 
3. FONAMENTS DE DRET
 
La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de 28  de febrer de 2020, 
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regula, en el punt 8, el procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors 
de solvència, romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, 
ajustat per obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost, i/o 
estalvi net negatiu.
 
El punt 14.2 de la mateixa nota informativa, estableix les obligacions de tramesa 
periòdica d’informació a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor, que en cas dels plans de sanejament aprovats previstos a l’article 53 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 9 de l’Ordre 
ECF/138/2007 per regularitzar situacions temporals d’insolvència, i a efectes del 
seguiment del pla, cal trametre al Departament de la vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al 
tancament comptable de l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de 
l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).
 
Segons el segon paràgraf de l’article 9.4  de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, “en el cas que es 
produeixi una evolució negativa per manca d’execució del pla o augmentin les 
previsions d’endeutament”, cal aprovar un nou pla de sanejament financer, amb el 
mateix horitzó temporal que el pla inicial. 
 
4. ESTUDI DE SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT
 
Segons la liquidació consolidada de l’exercici 2019, aprovada per decret d’alcaldia de 
data 2 de juny de 2020, els indicadors de solvència han pres els imports que figuren 
a la columna “Liquidació 2019” de la taula següent i es comparen amb els valors 
previstos en el Pla de Sanejament per trobar les diferències:
 
Veure Annex 2
 
El romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat estava previst en el Pla de 
Sanejament que surtis negatiu, la diferència del previst amb el liquidat ha estat de (-) 
752.632 € no complint les previsions.
 
L’estalvi net estava previst que sortís negatiu i en canvi s’ha liquidat en positiu, 
millorant les previsions contemplades en el Pla. 
 
El rati d’endeutament presenta compliment amb un valor de 79,11%
 
El Període Mig de Pagament del quart trimestre informat a la “Oficina Virtual para la 
coordinación financeria con las entidades locales” és de 88,74 dies, molt per sobre 
dels 30 dies legals.
 
Comparació amb les previsions del pla de sanejament:
 
Veure Annex 3
 
S’observa a partir de la taula comparativa dels capítols entre les projeccions 
contingudes al pla de sanejament i la liquidació 2019, que:
 
Els ingressos corrents han estat superiors als previstos en 114.355 €, destacant el 
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capítol 3 i 4, mentre que les despeses corrents han estat inferiors a les previstes en 
(-) 106.261 €, però si ajustem les despeses amb les pendents d’aplicació, el resultat 
real seria 135.389 € de més despeses de les previstes en el Pla i per tant no s’ha 
donat compliment a la mesures tipificada en el Pla de no superar les despeses 
corrents els 5.237.000€.
 
Pel que fa a les operacions de capital, els ingressos han estat inferiors als previstos 
en (-) 45.547€ i pel que fa a les despeses de capital pràcticament no s’han realitzats 
inversions tal i com estava previst.
 
Els creditors pendents d’aplicar a pressupost han passat de 30.687 € de l’inici de 
l’exercici a 272.337 € a finals d’exercici, resultant un ajust de 241.650€.
 
Comentar que la manca de temps material des de l’aprovació del Pla (mitjans de 
desembre) va fer impossible concertar el crèdit previst en el Pla dins del 2019, això 
ha provocat que el Romanent de Tresoreria per a despeses general fos molt inferior 
al previst. A data d’aquest informe, l’Ajuntament ja ha concertat el crèdit previst i a 
més ha decidit destinar la totalitat del fons que la Diputació de Tarragona té previst 
en el Pla d’Acció Municipal 2020-2023 a cobrir el Romanent de Tresoreria Negatiu de 
la liquidació 2019.
 
5. CONCLUSIONS
 
PRIMER. Els valors dels ratis de solvència corresponents a la liquidació consolidada 
del 2019 no s’ajusten a les previsions del Pla i per aquest motiu és imprescindible de 
cara a exercicis futurs complir amb les mesures i les previsions contemplades en el 
Pla de Sanejament 2019-2022.
 
SEGON. Amb l’objectiu de compensar les desviacions generades en el 2019 es 
considera una bona mesura addicional la de destinar la totalitat del PAM 2020 – 2023 
de la Diputació de Tarragona a cobrir el Romanent de Tresoreria negatiu.
 
TERCER. L’incompliment del PMP obliga a l’Ajuntament a re-formular el Pla de 
Tresoreria i prendre mesures que permetin complir amb els 30 dies legals.
 
QUART. Donar compte al Ple de l’informe de seguiment del Pla de Sanejament.
 
CINQUÈ. Comunicar a l’òrgan de tutela financera, durant el primer semestre de cada 
exercici, el seguiment del pla mitjançant la tramesa del Formulari 12-PR per mitja 
telemàtic a l’extranet de les administracions catalanes (www.eacat.cat).
 
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de medis 
tant personals, inclosos tècnics, com materials. Tanmateix, s’ha de tenir en compte 
que les funcions reservades d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que 
la llei atorga les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació i que no son acumulables les dues  funcions i 
que són dues places ben diferenciades segons la legislació vigent.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
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Segon.- Assabentar-se de l’informe de seguiment del pla de sanejament 2019-2022 
amb la liquidació de l’exercici 2019.

 

Expedient 1144/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva, bases 
atorgament subvencions COVID-19

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

L’any 2020, que havia de ser el que havia de marcar l’inici de la recuperació 
econòmica del nostre poble i del nostre país, ens ha portat dues de les agressions 
més profundes a les nostres estructures. El mes de gener el temporal Glòria ja va 
impactar molt negativament a l’economia de la nostra comarca i del nostre país, i 
quan encara no havíem tingut temps per fer efectius els canvis necessaris per sortir 
d’aquesta situació, la crisi sanitària de la #covid19 posa no només en risc la nostra 
economia, sinó que a més afecta la vida de les nostres persones estimades i, en 
especial, la dels col·lectius de risc.
 
El govern municipal té en ment la modificació del programa de govern de les 
eleccions municipals del maig 2019, per incloure una sèrie de mesures que donin 
suport a comerços, autònoms, empreses locals i al conjunt del veïns i veïnes 
morenques. En moments d’alta complexitat i excepcionals, cal prendre decisions 
excepcionals per recolzar als veïns i veïnes que més ho necessiten i acompanyar a 
totes les persones de Móra d’Ebre que ho necessitin, siguin comerços, empreses, 
autònoms o treballadores.
 
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha de fer tot el que estigui a les seves mans per 
superar les conseqüències de la pandèmia del #covid19 i conjugar-les amb les línies 
estratègiques de desenvolupament ja definides que han marcat la nostra evolució 
com a municipi els darrers anys.
 
Aquesta tasca no és una feina que es pugui fer sense el suport de tota la comunitat. 
Cal que ho fem junts: grups municipals, teixit associatiu, sectors econòmics i tots els 
veïns i veïnes de Móra d’Ebre hem d’invocar els valors de lluita, treball i col·laboració, 
que ens són comuns i heretats dels nostres grans, per aplicar-los en aquesta nova 
situació i garantir així el futur dels nostres infants construint una societat reforçada i 
que sigui més justa, social i generosa.
 
D’aquesta forma una altra de les mesures que des del consistori de Móra d’Ebre es 
volen posar en funcionament és el rescabalament de la taxa d’escombraries dels 
comerços que van haver de romandre tancats durant el període d’alarma sanitària 
decretat pel Gobierno de España.
 
És d’interès d’aquest consistori la convocatòria d’uns ajuts per sufragar les despeses 
corrents de les activitats empresarials, professionals o artístiques, obligades  a tancar 
segons l’article 10 del Reial Decret 463/2020 per la crisi sanitària, social i econòmica 
conseqüència de l’aparició de la COVID-19, en la quantia i amb els requisits 
establerts en les bases que a continuació es presenten per a la seva aprovació.
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Com sigui que al pressupost per l’exercici 2020 es preveu dotar del crèdit adequat i 
suficient a l’aplicació pressupostària corresponent per a aquests ajuts, un cop es 
concedeixi la subvenció sol·licitada a la Diputació de Tarragona en el marc de la 
convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del 
Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la COVID-19, 
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 28 de juliol de 2020.
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció, que consta a l’expedient, així com d’altra 
documentació.
 
D’acord amb el que disposen els 239 i ss.  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 arts. 
118 del a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis del ens locals.
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 26 
d’octubre de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD:
 
PRIMER: Aprovar les Bases que han de regir la concessió d’ajuts al foment de les 
activitats econòmiques del municipi de Móra d’Ebre, afectades per la crisi sanitària, 
social i econòmica conseqüència de l’aparició de la COVID-19. 
 
SEGON: Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria per 
l’atorgament d’ajuts al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra 
d’Ebre, afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició 
de la COVID-19, una vegada aprovades definitivament les Bases. 
 
TERCER: Procedir a la seva exposició pública durant el termini de 20 dies hàbils des 
del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 
Província i a l’e-tauler d’anuncis de l’ajuntament (www.moradebre.cat).
 
QUART: Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat 
reclamacions, s’entendran definitivament aprovades les bases.

 

Expedient 1232/2020. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora

Favorable Tipus de votació: 
11 favor JXM, TTXM, ERC  
i FP 
1 abstenció PSC 

Atès que correspon als ens locals en l’àmbit de llurs competències la potestat 
tributària i financera, així com la imposició i reordenació dels seus tributs propis, i que 
aquests han de ser establerts i regulats per les corresponents ordenances fiscals.
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Els ens locals han d’aprovar definitivament i publicar els acords precisos d'imposició i 
ordenació dels tributs, amb la finalitat de poder exigir impostos, taxes i preus públics 
de conformitat amb allò exposat  al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de  la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
Es pretén l’establiment, derogació, modificació i adequació d’ordenances fiscals i 
reguladores per a l’exercici de 2021 que tot seguit es detallen: 
 
l’establiment i imposició de la núm. 26, Ordenança reguladora de les prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari, les tarifes de transport públic atès que fins 
ara al tractar-se d’una societat era competència del Consell d’Administració la 
modificació dels preus, i les tarifes de les parades del mercat setmanal de venda no 
sedentària que estaven incloses en les de l’ordenança fiscal núm. 17, reguladora de 
la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles, etc.
 
la derogació de la núm. 9, taxa de clavegueram; núm. 10, taxa recollida 
d’escombraries; i la núm. 22, taxa servei d’aigua, atès que queden integrades en la 
núm. 26 Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no 
tributari.
 
la modificació de la núm. 14, Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, estintols, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues; i la núm. 8 
Ordenança reguladora de la Gestió de runes i residus de la construcció.
 
la modificació i l’adequació conceptual, pel que fa a les ordenances fiscals,  de la 
núm. 6, Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius; la núm. 15, Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa; la núm. 21, 
Ordenança fiscal reguladora de l'impost de l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana; i en relació a les ordenances reguladores, i núm. 15 Reglament 
regulador de terrasses.
 
Vistos els informes de secretaria-intervenció que consten a l’expedient, així com 
l’altra documentació que s’acompanya.
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 26 
d’octubre de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD:
 
“Primer.- Aprovar inicialment l’establiment i imposició de la núm. 26, Ordenança 
reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari; que consta 
de les tarifes de transport públic,  les tarifes de les parades del mercat setmanal de 
venda no sedentària, la taxa clavegueram, la taxa de recollida d’escombraries i la 
taxa de servei d’aigua.
 
Segon.: Derogar la núm. 9, taxa de clavegueram; núm. 10, taxa recollida 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

d’escombraries; i la núm. 22, taxa servei d’aigua, atès que queden integrades en la 
núm. 26 Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no 
tributari.
 
Tercer: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è de l’ordenança fiscal 
núm. 14, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, 
grues i altres instal·lacions anàlogues.
 
Quart: Aprovar provisionalment la modificació de la núm. 8 Ordenança reguladora de 
la Gestió de runes i residus de la construcció.
 
Cinquè: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7.3 de la núm. 6, 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
 
Sisè: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 9 de la núm. 15, Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa
 
Setè: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5.3 de la núm. 21, 
Ordenança fiscal reguladora de l'impost de l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana
 
Vuitè: Aprovar inicialment la modificació de l’article 5 de la núm. 15 Reglament 
regulador de terrasses.
 
Novè: Aquests acords inicials i provisionals s’han d’exposar al públic durant el termini 
de 30 dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí 
Oficial de la Província, al tauler de l’ajuntament i al DOGC.
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició 
d’interessat, en els termes de l’art. 18 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, i l’art. 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS, pot examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que consideri oportunes.
 
Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, 
s’entendran definitivament adoptats els acords inicials i  provisionals i es donarà la 
publicitat escaient al text íntegre de les citades modificacions, establiments i 
imposicions.

 

Expedient 1139/2020. Procediment Genèric, modificació de crèdit 6/2020

Favorable Tipus de votació:
10 favor JXM, TTXM i ERC
2 abstencions FP i PSC

1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Provisió d’alcaldia de data 21 d’octubre de 2020 s’ha incoat 
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l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i 
crèdit extraordinari per tal d’incorporar al pressupost vigent les següents actuacions 
exposades i justificades a la provisió:
 
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 
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.
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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 
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 informativa general de data 26 
d’octubre de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
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ACORD:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2020 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.
 
El Sr. Fornos explica que faran un vot d'abstenció per la partida del camió ploma que 
entenen que hi ha molta despesa de lloguer però que potser ara no és el moment 
oportú de fer la compra d'aquest camió perquè es poden necessitar aquests diners 
per destinar-los a altres tipus de subvencions. El Sr. Melchor respon que mai és el 
moment de fer una compra però quan l’analitzes i veus que estalvies a la llarga, en 
dos anys, s'ha de fer, perquè sinó els anys passen i els diners que et gastes en 
lloguers ja s’haguessin comprat dos camions, llavors arriba el moment en que has de 
prendre la decisió, o ho compres o se segueixen llençant els diners. 

 

Expedient 350/2019. Planejament General (Modificació) MPNNSSP àmbit 
benzineres

Favorable Tipus de votació:
11 favor JXM, TTXM, 
ERC  i FP 
1 abstenció  PSC 

El Ple de la Corporació va acordar, en data 27 de febrer de 2020, aprovar inicialment 
la “Modificació de Normes Subsidiàries per la regulació dels usos de gasolinera i 
serveis auxiliars” redactada pels Serveis Tècnics municipals, essent l’objecte 
d’aquesta modificació ordenar la implantació dels usos de gasolinera i serveis auxiliar 
en el sòl urbà, prohibint-se explícitament a les Claus 1, 2 i 3, i permetent-se en la 
zona d’implantació industrial. Clau 4. 
 
Així mateix es va acordar  obrir un període d’informació pública d’un mes. Els 
anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de data 19 de març de 
2020 núm. CVE 2020-01983, en el Diari Més Ebre de data 13 de març de 2020, al 
tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal. 
 
També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta 
l’àmbit objecte de modificació.   
 
Durant el termini d’informació pública, no es va formular cap al·legació.
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Vist l’informe de secretaria interventora en relació al procediment legal a seguir en 
aquest expedient de data  20/02/2020 que consta a l’expedient. 
 
Vist l’expedient instruït d’acord amb el que s’estableix a l’art. 85 i 96 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, 
i concordants del Decret 305/2006 de 18 de juliol de desplegament de la Llei 
d’urbanisme.
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 26 
d’octubre de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD:
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
per la regulació dels usos de gasolinera i serveis auxiliars”.
 
Segon.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 
Tercer.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè, si s’escau, l’aprovi definitivament.

 

Expedient 1017/2020. Procediment Genèric, Declaració BCIL ermita S. Jeroni

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La importància dels béns culturals es troba clarament reconeguda en la Llei 9/1993 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, que expressa que el patrimoni 
cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria i d’identitat d’una 
col·lectivitat nacional.  Els bens que l’integren constitueixen una herència 
insubstituïble que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures.  
 La protecció, la conservació, l’acreixement, la investigació i la difusió del 
coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen 
els poders públics. 
 
L’art. 1 de l’esmentada llei diu que el patrimoni cultural català és integrat per els béns 
mobles i immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur 
valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic documenta, 
bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de 
manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser tramesos en les 
millors condicions a les generacions futures. 
 
Les categories de protecció son:
 
BCIN (béns culturals declarats d’interès nacional) són els béns mes rellevants del 
patrimoni cultural català, i la incoació de l’expedient correspon a la Generalitat, a 
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instancia d’una altra administració o de qualsevol persona física o jurídica,  amb 
informació pública i audiència a l’interessat i a l’Ajuntament. La incoació comporta 
l’aplicació immediata del règim de protecció.
 
BCIL bens culturals catalogats, són una figura de protecció de nova creació, 
reservada a l’administració local i aplicable  únicament a bens immobles,  que no 
compleixen les condicions pròpies de BCIN.  La declaració correspon al Ple de 
l’Ajuntament en municipis de més de  5000 habitants,   prèvia la formació d’un 
expedient que ha de contenir informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural, i 
comunicar-ho al Departament de Cultura per a la seva inscripció al Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català  (art. 17 LPC). 
 
Altres bens mobles i immobles -Inventariats-  (en aquesta categoria també s’inclouen 
col·leccions de zoologia, botànica mineralogia i anatomia.., productes intervencions 
arqueològiques, bens d’interès artístic, instruments musicals, monedes, patrimoni 
etnològic moble, científic, tècnic, industrial, documentar i bibliogràfic). Aquests béns 
configuren un conjunta patrimonial només protegit genèricament.
 
Aquest Ajuntament, està interessat en declarar com a be cultural d’interès local 
(BCIL) l’Ermita de Sant Jeroni, propietat del Bisbat de Tortosa, avui inclosa ja a 
l’Inventari del patrimoni Cultural Català, sense protecció especifica.  Es per això que 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2020,entre 
altres, es va acordar encarregar als arquitectes Lluis Gironès Pedrol i Olivier Colin, 
arquitectes municipals, la redacció de l’informe tècnic per a la declaració de bé 
cultural d’interès local de l’Ermita de Sant Jeroni i sol·licitar la col·laboració i 
participació en l’informe tècnic esmentat del Sr. Joan Launes Villagrasa, President de 
l’Associació Cultural La Riuada.
 
En data 5/10/2020, NRE 3081, es presenta Informe Tècnic per a la Declaració de Bé 
Cultural d’Interès Local  de l’Ermita de Sant Jeroni redactat pels tècnics abans 
nomenats.  El document inclou:
 
-1.-Introducció que posa en relleu el treball i l’interès de l’Ajuntament en la 
recuperació, conservació i posada en  valor del seu patrimoni cultural i natural i la 
seva difusió amb l’objectiu de que el municipi sigui reconegut com un indret de 
descoberta del territori d’una manera sostenible i que permeti el desenvolupament 
econòmic d’aquest. 
-2.-L’experiència dels tècnics responsables de la redacció de l’Informe tècnic
-3.-La normativa de la figura de protecció dels bens culturals d’interès local
-4.-La fitxa de les dades del Bé, on diu que la construcció es calcula en el segle XIII i 
reconstruïda a l’any 1891.
-5.-La descripció general del Bé de l’interior i exterior
-6.-L’interès històric de l’Ermita de Sant Jeroni amb reportatge fotogràfic
-7.- Nivell de protecció
 
“Nivell de protecció proposat: CONSERVACIÓ
 
Nivell de protecció per als elements o conjunts lliures de modificacions substancials 
que els desfigurin, els quals cal preservar i revalorar globalment.
En termes generals són permeses les actuacions encaminades a la seva 
conservació i posta en valor i a la recuperació d’aquells aspectes que s’hagin vist 
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alterats.
L’atribució d’una protecció amb nivell de conservació pot suposar restriccions d’ús.
En el cas del patrimoni arquitectònic, aquest nivell de protecció afecta aquells edificis 
o elements de singular valor, BCIL o BPU, bé perquè conserven la seva fesomia 
original, bé perquè, tot conservant-la en els aspectes bàsics, han perdut la 
coherència unitària genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original, 
d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús.
En aquests edificis i elements, les actuacions permeses seran les de restauració dels 
seus valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. El grau 
de protecció, en el cas dels edificis, afectarà la composició i elements constitutius de 
façanes principals i secundàries visibles des del exterior, volums generals –és a dir, 
límits exteriors dels edificis, cobertes, i aquells espais interiors que, en cada cas 
particular, tinguin un valor espacial i artístic. 
Aquest nivell de protecció implica també la conservació in situ dels elements d’interès 
que, es troben en l’edifici.
Cal fer esment, que aquest grau de protecció, també afecta a l’habitatge de l’ermita, 
preveient així la seva conservació, i que una futura degradació d’aquest, no afecti a 
al Temple de l’ermita.”
 
-8.-Actuacions previstes
 
“Les actuacions permeses s’encaminaran a la conservació i posada en valor de 
l’ermita.
El seu grau de protecció és general, i per tant, totes les intervencions i actuacions 
han d’anar encaminades a conservar i a potenciar, i millorar la interpretació l’element 
protegit.
Es permetrà actuacions de manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
rehabilitació, reestructuració dels elements originals, i qualsevol intervenció en cap 
cas suposarà l’alteració de les característiques i valors de l’element original a 
conservar.
En totes les actuacions i intervencions podran utilitzar-se materials tradicionals i no 
tradicionals, no obstant, els materials que corresponguin a elements tradicionals es 
podran addicionar als elements originals i/o catalogats, i els materials no tradicionals 
s’hauran de disposar sempre tot diferenciant clarament els diferents elements. 
Aquests hauran de tenir el màxim de semblança amb els originals.
 
En totes les actuacions previstes, s’haurà de mantenir:
 
•La formalització arquitectònica
•El volum
•La composició dels murs respectant sempre que es pugui els materials ( textura i 
tamanys)
•Els elements escultòrics o inscripcions, ja siguin dates, noms, escuts, o dibuixos.
•Els elements de conjunt
Totes aquelles actuacions hauran d’anar acompanyades d’un projecte tècnic que les 
justifiqui.”
 
-9.-Permisos d’intervenció
“Qualsevol actuació que es vulgui realitzar en el conjunt, haurà de sol·licitar la 
llicència d'obres a l'Ajuntament de Mora d’Ebre. Aquesta sol·licitud aniran 
acompanyada d'un projecte tècnic amb la intervenció a realitzar.
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El projecte tècnic, haurà de complir el que es publica en el punt 8 d'aquest document. 
En cas que el tècnic municipal valori que no es compleixen aquests requisits, podrà 
denegar el permís
d'obra.
Qualsevol intervenció que intervingui en el subsol, haurà d'anar acompanyat de 
l'estudi arqueològic corresponent, o el compromís de contemplar en el projecte, el 
seguiment arqueològic, realitzat per un tècnic titulat en la matèria.
Tot i això, quan estigui redactat i aprovat el Catàleg de Béns a Protegir de mora 
d’Ebre, aquest determinarà quins han de ser els tràmits definitius per a l'obtenció 
dels permisos d'obra.”
 
-10.- Bibliografia i webgrafia
-11.- Planimetria
 
Consta a l’expedient  informe de Secretaria de data  05/10/2020, en el que consten 
els següents 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
-Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català
-Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques
-Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya
-Document amb títol “La Protecció el patrimoni cultural immoble” -Guia per a 
l’elaboració dels catàlegs municipals de béns protegits- elaborat per l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona Edició 2009
-Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el qual 
atribueix a l’alcalde la competència en aquelles matèries que s’assignin al municipi i 
no s’atribueixin a altres òrgans municipals, en concordança amb el seu homòleg l’art. 
53 Decret legislatiu2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.
 
I les següents CONSIDERACIONS JURIDIQUES:
 
1. “La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català té per objecte, 
segons el seu article primer, la conservació, l’acreixement, la investigació, la difusió i 
el foment del patrimoni cultural català.
 
El patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles 
relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, 
arquitectònic, arqueològic . paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic 
o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin 
ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a 
les generacions futures. 
 
El Títol primer de l’esmentada normativa regula tres categories de protecció entre les 
quals hi ha els béns catalogats o els bens culturals d’interès local (BCIL)
 
L’Art. 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català estableix 
el règim per a la catalogació de béns immobles, tot dient que la catalogació de béns 
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immobles s’efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d’interès local, tot 
atribuint la competència per a l’esmentada declaració al Ple de la Corporació, en els 
municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del consell comarcal, en els municipis 
de fins a cinc mil habitants.
 
L’esmentat article continua dient que la declaració s’ha de dur a terme amb la 
tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar 
l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural.
 
També estableix el mencionat article que l’acord de declaració d’un bé cultural 
d’interès local ha d’esser comunicat al Departament de Cultura, perquè en faci la 
inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
A la vista d’aquest article es pot constatar que la normativa esmentada no regula de 
manera detallada i concreta el procediment administratiu a seguir en aquest tipus 
d’expedient, únicament estableix les següents idees bàsiques:
 
-Previ expedient administratiu
-Amb informe favorable de tècnic de patrimoni cultural
-La competència per a la declaració de béns culturals d’interès local correspon al ple 
de l’ajuntament, en els municipis demés de cinc mil habitants.
-Comunicació de l’acord al departament de Cultura per la seva inscripció en el 
catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
2. Procediment
 
Atès l’esmentat article, en el procediment cal seguir els següents tràmits:
 
a) Acord d’inici de procediment de declaració de Bé Cultural d’interès Local (BCIL)
 
En tant que la normativa sectorial no determina l’òrgan municipal competent per l’inici 
de l’expedient de declaració de BCIL, a tenor de l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, iel seu homòleg l’art. 53 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, segons els quals s’atribueix a l’Alcalde la competència 
en aquelles matèries que s’assignin al municipi i no s’atribueixin a altres òrgans 
municipals, es podria concloure que li correspon a l’Alcalde-President de la 
Corporació l’inici de l’expedient de declaració de BCIL.  No obstant això, mitjançant 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019-0049 es va efectuar a favor de la junta de govern 
local una delegació genèrica d’atribucions en matèries de l’art. 21. En aquest punt cal 
considerar que la declaració de BCIL correspondrà, en tot cas,  al Ple de la 
corporació, d’acord amb la normativa patrimonial aplicable. 
 
D’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, de l’acord d’inici d’expedient 
s’haurà de donar un termini d’audiència als interessats, no inferior a 10 dies ni 
superior a quinze dies, als efectes que puguin formular les al·legacions i aportar els 
documents que considerin procedents. Així mateix, l’article 83 diu que l’òrgan al que 
correspongui la resolució del procediment, quan la naturalesa d’aquest ho requereixi, 
podrà acordar un període d’informació pública.  Consta en la -Guia per a l’elaboració 
dels catàlegs municipals de béns protegits- que la corporació si ho desitja, pot obrir 
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prèviament un període d’informació pública, en aquest cas es tractaria d’un tràmit 
potestatiu. 
 
Transcorregut el termini d’audiència i abans d’elaborar la proposta d’acord, s’hauran 
d’estudiar i analitzar les al·legacions i documents presentats dins el termini 
d’audiència, tot motivant la seva estimació o desestimació mitjançant informe.   
 
En aquest estat del procediment correspondrà l’elaboració de la proposta d’acord 
que s’elevarà al Ple de la Corporació, on entre d’altres extrems es resoldran les 
al·legacions, suggeriments i recomanacions que s’hagin formulat.   L’acord plenari, 
en concordança amb l’art. 114.1 del Text Refós de la Llei municipal de Règim Local 
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu requerirà la majoria simple dels membres 
presents. 
 
L’esmentat acord plenari de declaració de BCIL haurà de comunicar-se al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, perquè en faci la inscripció 
en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català....” 
 
Es per això que la Junta de Govern en sessió de data  05 d’octubre de 2020, entre 
altres, va acordar: 
 
“PRIMER: Iniciar l’expedient per a la declaració de l’Ermita de Sant Jeroni, com a Bé 
Cultural d’Interès Local, i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
 
SEGON: Informar favorablement l’Informe Tècnic elaborat pels Arquitectes 
municipals Sr. Lluis Girones Pedrol i Olivier Colin i pel Sr. Joan Launes Villagrasa, 
President de l’Associació Cultural La Riuada, per declarar Bé Cultural d’Interes Local 
l’Ermita de Sant Jeroni del municipi de Móra d’Ebre.
 
TERCER: Donar tràmit d’audiència  per un termini de 10 dies al Bisbat de Tortosa 
com a titular del bé, de la incoació de l’expedient i de l’informe tècnic elaborat, per tal 
de que puguin presentar al·legacions i documents i/o justificacions que estimin 
pertinents. 
 
QUART: Transcorregut el termini d’audiència, elevar al Ple de la Corporació en una 
sessió que celebri, l’expedient per a la Declaració de Bé Cultural d’Interès Local de 
l’Ermita de Sant Jeroni, i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
 
CINQUE: Notificar aquest acord als qui puguin resultar afectats per aquest acord.”
 
Notificat al Bisbat de Tortosa l’esmentat acord en data 06/10/2020 NRS 471, i 
comunicat al President de l’associació “Amics de Sant Jeroni”,  no s’ha rebut cap 
al·legació, reclamació ni suggeriment. 
 
A la vista que durant el termini d’audiència no s’han presentat suggeriments, 
reclamacions i/o al·legacions,
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 26 
d’octubre de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

 
ACORD:
 
PRIMER: Declarar l’ “Ermita de Sant Jeroni” com a Bé Cultural d’Interès Local i la 
seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultura Català,  d’acord amb l’Informe 
Tècnic elaborat pels Arquitectes Lluis Girones Pedrol i Olivier Colin y pel Sr. Joan 
Launes Villagrasa, President de l’associació Cultural La Riuada. 
 
SEGON: Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la seva 
inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
 
TERCER: Comunicar aquest acord al Bisbat de Tortosa i interessats. 
 
L'Alcalde explica que és un punt que ha vingut a petició de la propietat de l’ermita i 
ve donat pel fet que té el sostre deteriorat i van demanar si l'Ajuntament podria 
declarar-ho BCIL perquè així es podrien acollir a les subvencions del departament de 
cultura, i això és el que s'ha fet per facilitar que puguin obtenir aquest tipus de 
subvencions ja que l'Ajuntament en aquests moments no pot donar més suport 
econòmic. 
 
La Sra. Agné diu que votaran a favor i a part d'això demanen que es facin una reunió 
de tots els grups per declarar BCIL les xemeneies.
 
L'Alcalde respon que en tot cas ha de ser la propietat que ho demani.
 
 

 

Expedient 835/2019. Eleccions, creació comissió Seguiment Seguretat 
Ciutadana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

1. ANTECEDENTS
 
Vista la problemàtica actual existent de les ocupacions il·legals d’habitatges així com 
la sèrie d’actes d’incivisme ocorreguts al nostre municipi, fets que han provocat i 
provoquen queixes veïnals al Servei de vigilants municipals i al Cos de Mossos 
d’Esquadra i, en conseqüència generen situació d’alarma social al nostre municipi.
 
Aquests fets han derivat en la instrucció per part del Cos de Mossos d’Esquadra de 
diligències policials adreçades als òrgans judicials de delictes contra les persones i 
contra el patrimoni, així com delictes contra la salut pública i l’ordre públic. De forma 
similar el Servei de vigilants municipals, dins de les atribucions que li són pròpies, ha 
actuat repetidament com a mediadors entre les persones que cometen actes 
d’incivisme i de violència contra béns immobles i els afectats pels mateixos.
 
Com sigui que la situació econòmica i social futura provocada per la pandèmia 
sanitària de la covid19 és, a hores d’ara, impossible de preveure, però el seu impacte 
es pot estimar que serà major als estrats de la societat més sensibles.

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

 
És per tot això que l’Ajuntament de Móra d’Ebre ha acordat la creació d’una Comissió 
de seguiment amb l’objectiu d’estudiar i analitzar els incidents detectats arreu del 
municipi pel servei de vigilants municipals i el cos de Mossos de d’Esquadra.
 
Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat de generar un grup estable de seguiment 
de la planificació  organitzativa i de supervisió de les actuacions amb la finalitat 
última d’assegurar un control de les actituds incíviques, els petits robatoris, els 
vehicles sospitosos que circulen pel poble i d’altre situacions que comportin una 
sensació, real o no, de manca de seguretat per part dels veïns i veïnes. En cap cas 
el grup estable tindrà responsabilitat operativa sobre les actuacions que es duen a 
terme en el servei de vigilants municipals. Aquesta Comissió de seguiment estarà 
formada pel president, que serà l’alcalde o persona en qui delegui, i un representant 
de cada grup municipal, actuant com a secretari el de la Corporació o persona en qui 
delegui. Puntualment i sempre i quan es requereixi per part de la presidència de la 
comissió hi participarà un representant del cos de Guàrdia Municipal i/o del cos dels 
Mossos d’Esquadra, així de com qualsevol altre expert en algun dels temes que es 
tractin a la sessió.
 
2. FONAMENTS JURÍDICS
 
Primer.- L’article 60 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 preveu la creació de 
comissions d’estudi, d’informe o de consulta dels assumptes que han de ser 
sotmesos a la decisió del ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta 
de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions.
 
Aquestes comissions s’han de crear per acord del ple, que també haurà de fixar el 
nombre i els membres dels diferents grups polítics que formen part de la corporació, 
en el sentit que també determina l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.
 
Segon.- Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, regulen les normes de funcionament de les comissions i la seva 
forma d’organització amb caràcter general. 
 
Les funcions d’aquestes comissions són:
- l’estudi, informe o consulta dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del 
Ple (o de la Junta de Govern Local, quan aquesta actuï per delegació del Ple o els 
demani el dictamen).
- el seguiment de la gestió de l’Alcalde, de la Junta de Govern Local i dels regidors 
que exerceixen delegacions, sens perjudici de les competències de control que 
corresponen al Ple.
 
Tercer.- Aquestes comissions d’estudi es poden constituir amb caràcter temporal per 
tractar de temes específics, d’acord amb el que disposa l’art. 60.4 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les comissions són integrades pels 
membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació, 
d’acord amb els mateixos criteris de l’art. 58.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril.
 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 26 
d’octubre de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD:
 
PRIMER: Crear una Comissió de Seguiment de Seguretat Ciutadana, de caràcter 
temporal, la qual estudiarà i informarà els assumptes que hagin de ser debatuts en 
sessió plenària o per la Junta de Govern Local quan aquesta actuï per delegació, la 
qual estarà formada per cinc membres titulars i suplents i un President:
President: 
o Alcalde o persona en qui delegui.
Vocals: 
• representants del Grup municipal de JxM
o Sr.................................., titular
o Sr.................................., suplent
• representants del grup municipal d’ERC 
o Sr..................................., titular
o Sr..................................., suplent
• representants del Grup municipal del PSC
o Sr......................................, titular
o Sr......................................, suplent
• representant del Grup municipal de FP
o Sr........................................
• representant del Grup municipal de TTxM
o Sr.........................................
Secretari: 
o El de la Corporació o persona que delegui 
 
SEGON: S’estableix per a la comissió de seguiment esmentada l’aplicació del 
sistema de vot ponderat, és a dir, el representant de cada grup municipal té un 
nombre de vots equivalent al de regidors adscrits al seu grup.
 
TERCER: La Comissió de Seguiment de Seguretat Ciutadana ha d’ajustar el seu 
funcionament al que disposen 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. La Comissió celebrarà les sessions ordinàries amb periodicitat 
anual. Excepcionalment, es podran convocar sessions extraordinàries a iniciativa del 
president.
 
QUART: Publicar al portal de transparència la composició i funcions d’aquesta 
comissió d’acord amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 
 
L'Alcalde comenta que ja va fer esment a la Comissió Informativa però com avui està 
casi tot el plenari menys la Sra. Latorre, comenta que es tracta de la creació d’una 
comissió fonamentat amb el fet de la situació d'alguns punts del municipi on hi ha 
ocupacions il·legals, i ja no pel fet de l'ocupació sinó pels comportament d'alguns 
d'aquests ocupants que han generat una alarma ciutadana. 
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La idea és fer un recull important de la informació per presentar-ho al jutge i a partir 
d'aquí fer una actuació, una entrada a l'edifici no als pisos, per esbrinar quins pisos 
estan ocupats i vuits. Els que es trobin buits tapiar-los per evitar l'ocupació i un efecte 
crida per a que ocupin més pisos.
 
Entenen que la situació és complexa però que es necessita un consens de les forces 
polítiques del municipi, aclareix que no aniran a perseguir l'ocupació dels pisos ja 
que hi ha gent que té situacions econòmiques complexes i no hi volen entrar, però sí 
que hi ha ocupacions que pel comportament incívic que produeixen de manera 
reiterada i alguns que se suposa de que hi puguin haver transaccions de caràcter 
d'estupefaents. 
 
Volen fer pressió als propietaris i a les companyies de subministraments, perquè 
també han constatat que hi ha punxades de llum que són el que provoquen els 
incendis. Això és el que es pretén amb aquesta comissió i que pretén que estigui 
integrada per totes les forces polítiques perquè entenen que han d'anar tots plegats 
per posar fre a aquesta situació.
 
El Sr. Campos comenta que aquests tipus d'edificis que la major part dels propietaris 
deuen ser bancs o similars les poguessin convertir en vivendes socials molt barates 
per gent desfavorida. L'Alcalde explica que ja van fer una iniciativa d'això quan a la 
primera onada del COVID es va intentar fer el pla de reactivació, una de les mesures 
que es van posar sobre la taula és la que el Sr. Campos planteja i intenta negociar 
amb els propietaris la possibilitat d'arribar a un pacte per fer d'aquells pisos buits 
vivendes socials. Explica que no va ser fàcil però que al final van aconseguir la 
possibilitat de fer això i que els i van traslladar al cap d'unes setmanes una proposta 
de conveni, que no han signat per una qüestió, ja que el problema està en que 
cedeixen la gestió dels pisos a l'Ajuntament. El problema és que si un llogater deixa 
de pagar els propietaris no en volen saber res i l’Ajuntament hauria de seguir pagant 
durant 5 anys que es el període del conveni. Això ha fet ralentitzar la situació perquè 
una de les possibilitats és fer un conveni amb menys pisos perquè depenen de la 
situació que es poguessin trobar podria suposar un cost econòmic al.. El Sr. Campos 
respon que està d'acord en el que ha dit, pregunta si s'ha mirat si pot haver algun 
tipus de inmobiliaria inversora que els propietaris els hi puguin vendre a un preu 
raonable? L'Alcalde respon que és el que intenta fer el propietari i que no és fàcil. 
Explica que hi ha un bloc que sí que s'ha fet però que es difícil per la problemàtica de 
que els pisos estan desintegrats i requereixen molta inversió. El Sr. Campos 
pregunta si han negociat? L'Alcalde respon que no han demanat una llista de preus 
que si hi ha un possible comprador se li diu als propietaris però que normalment 
aquestes gestions les fan directament els compradors amb els propietaris i que 
l'Ajuntament no intervé. 
 
El Sr. Campos diu que està d'acord però que podrien haver inversors. L'Alcalde diu 
que de moment no s'ha produit però que si passes faran les gestions que fossin 
necessàries i oportunes. 
 
La Sra. Gurrera diu que estan d'acord però que voldrien saber això de la temporalitat 
si serà només per aquest cas ja que es podria mantenir si es donessin altres 
situacions? L'Alcalde diu que s'haurà de convocar ja que hi ha un expedient sencer 
que s'ha de posar sobre la taula. Diu que es posa temporalitat perquè el que van 
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aconsellar els mossos és que es crees aquest comissió per aquest cas en concret 
perquè això li dona molta força davant d'un jutge. I que no descarten que aquesta 
comissió es pugui prolongar per tractar altres temes que puguin sorgir. 

 

Expedient 1137/2020. Procediment Genèric, ratificació Decret Alcaldia 
modificaió crèdit 05/2020

Favorable Tipus de 
votació:
 11  favor 
JXM,  TTXM, 
ERC  i FP 
 
1  abstenció 
PSC 

A la vista del Decret d’Alcaldia núm. 20200045 de data 19 d’octubre de 2020 i que tot 
seguit es transcriu literalment:
  
“Aprovació  expedient  05/2020  de  modificació  de  crèdit  mitjançant  la  modalitat  de  
transferències de crèdit
 
ANTECEDENTS

 
1. Atès que mitjançant provisió d'alcaldia es va incoar l’expedient 05/2020 de modificació de  
crèdit mitjançant la modalitat de transferències de crèdit:
Aplicació pressupostària Crèdits  

definitius
Crèdits  a  
augmentar

Crèdits  
totals

17-342-62300  Millora  complex  
esportiu: pavelló i piscines

7.500,00 36.300,00 43.800,00

 
2. Atès que per la mateixa provisió d’alcaldia es va proposar el canvi  de denominació de  
l’aplicació pressupostària “17-342-62300 Escalfador Pavelló” per la de “17-342-62300 Millora  
complex esportiu: pavelló i piscines”.
 
3.  Atès  que  segons  la  provisió  d’alcaldia,  consultat  amb  les  regidories  corresponents,  el  
finançament a través de transferències de crèdits de despeses d’aplicacions pressupostàries  
no compromeses del pressupost vigent no perjudiquen el funcionament normal dels serveis:
 

Aplicació pressupostària Crèdits definitius Crèdits a reduir Import restant
16-336-61900  Rehabilitació  visita  pública  
castell

364.674,80 20.435,76 344.239,04

30-342-62200 Sala fitnes 115.415,70 15.864,24 99.551,46
 
4. Vist l’informe de secretaria-intervenció que consta a l’expedient.
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FONAMENTS DE DRET

 
1. L’article 34 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que les transferències de crèdit és una  
de les modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses de l’entitat  
local i els seus organismes autònoms.
 
2. L’article 40.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril enuncia que la transferència de crèdit és la  
modificació del  pressupost  de despeses  mitjançant el  qual,  sense  alterar  la  quantitat  del  
mateix,  s’imputa  total  o  parcialment  el  crèdit  d’una  aplicació  pressupostària  a  altres  
aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
 
3. L’article 40.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.1 del TRLRHL estableixen que les  
bases d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les transferències de crèdit i  
l’òrgan competent per  autoritzar-les.
 
4.  La  base  d’execució  núm.  8  del  pressupost  de  l’exercici  2020  estableix  que  l’alcalde  
mitjançant un decret i amb l’informe d ela intervenció és l’òrgan competent per aprovar els  
expedients de transferències de crèdit dins de la mateixa àrea de despesa, encara que siguin  
entre capítols diferents. 
 
5. L’article 40.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.2 del TRLRHL disposen que, en tot  
cas,  l’aprovació  de  les  transferències  de  crèdit  entre  diferents  àrees  de  despesa  serà  
competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal.
 
6. L’article 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.4 del TRLRHL estableixen que les  
transferències  de  crèdit  que  siguin  competència  del  Ple  s’aprovaran  seguint  les  mateixes  
normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que l’aprovació del pressupost.  
Així  com la  normativa  sobre  el  règim de  recursos  contenciosos  administratius  contra  els  
pressupostos de l’entitat.
 
7.L’article 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 180 del TRLRHL estableixen les següents  
limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:
 

a. No afectaran  als  crèdits  ampliables  ni  als  extraordinaris  concedits  durant  
l’exercici. 

b. No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb expedients de  
suplements  de  crèdit  o  transferències,  excepte  quan  afectin  a  crèdits  de  
personal,  i  als  crèdits  incorporats  com  a  conseqüència  de  romanents  no  
compromesos de pressupostos tancats. 

c. No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències  
han estat objecte de minoració, excepte quan afecten a crèdits de personal. 

 
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin a  
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti  
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de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
 
8. L’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa  
que l’acord per a l’aprovació s’adoptarà per majoria simple del membres presents.
  
Per tot això, S’ACORDA:
 
Primer.- Aprovar el canvi de denominació de l’aplicació pressupostaria de “17-342-62300 
Escalfador Pavelló” per la de “17-342-62300 Millora complex esportiu: pavelló i piscines” i 
ratificar aquest punt en la primera sessió plenària que se celebri. 
 
Segon.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020  per mitjà de 
transferències de crèdit d’acord amb el detall següent:
Crèdits a augmentar:
 

Aplicació pressupostària Crèdits  
definitius

Crèdits  a  
augmentar

Crèdits totals

17-342-62300  Millora  complex  esportiu:  
pavelló i piscines

7.500,00 36.300,00 43.800,00

 
Crèdits a reduir:
 

Aplicació pressupostària Crèdits definitius Crèdits a reduir Import restant
16-336-61900  Rehabilitació  visita  pública  
castell

364.674,80 20.435,76 344.239,04

30-342-62200 Sala fitnes 115.415,70 15.864,24 99.551,46
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la modificació de crèdit en la primera sessió  
que se celebri. ”
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general de data 26 
d’octubre de 2020, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD:
 
PRIMER.-  Ratificar el primer punt del Decret d’Alcaldia núm. 20200045 de data 19 
d’octubre de 2020 pel que s’aprova el canvi de denominació de l’aplicació pressupostaria 
de “17-342-62300 Escalfador Pavelló”  per  la  de “17-342-62300 Millora complex esportiu:  
pavelló i piscines”.
L'Alcalde explica que s'ha tingut que fer en caràcter d'urgència, ja que s'han produït queixes de la  
piscina coberta de que la gent interpreta que l'aigua està freda, però que això no és cert, sinó que 
el que passa és que la climatització interna de l'edifici no funciona correctament. Explica que son 
dos calderes, que una no funciona i l'altra funciona a mig rendiment. Estan parlant d'un import de 
40.000 euros per la reposició de les dues calderes i calia actuar de manera ràpida ja que no es pot 
tenir en aquesta situació la piscina coberta. 
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Explica que part d'aquesta compra es finança amb una fiança de l'empresa que gestionava la 
piscina, que són uns 15000 euros que se'ls hi ha de donar un cop es verifiqui que les instal·lacions 
estan en perfecte estat. Han engegat l'expedient per retenir aquest 15000 euros per poder pagar 
part d'aquesta compra de calderes. 
 
El Sr. Fornós pregunta si dels 43800 mil s'haurien de restar aquests 15000? 'Alcalde diu que sí, i  
que també creu que serà algo menys de 43800. 
 
 
La Sra.  Gurrera  pregunta que quan es preveu de fer? L'Alcalde diu que ja s'estan gestionant 
pressupostos i també diu que la situació d'avui els hi dóna més temps ja que demà s'ha de tancar 
l'instal·lació.  Ja  que  una  cosa  que  els  preocupava  era  els  dies  que  haurien  de  tenir  tancada 
l'instal·lació per fer la instal·lació. 

 

Expedient 1363/2020. Procediment Genèric, Moció GM PSC-CP en relació al 
desdoblament C-12

Desfavorable Tipus de votació: 
1 favor PSC
1 abstenció, regidor Sr. 
Cano
10 contra JXM, TTXM, 
ERC  i FP 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP A L’AJUNTAMENT DE 
MÓRA D’EBRE PEL DESDOBLAMENT DE LA C-12 
 
Una de les principals vies de comunicació a les Terres de l’Ebre és la carretera C-12, 
més coneguda com l’eix de l’Ebre. Aquesta és una carretera principal que vertebra el 
territori ebrenc tant de gent com de mercaderies des de Lleida fins a Amposta. A 
més, el seu pas per l’Ebre és la via de comunicació per la qual circulen vehicles de 
passatgers i de mercaderies de l’Aragó i l’Euskadi cap a les Terres de l’Ebre, la qual 
cosa ha fet que sigui una via molt transitada. 
 
L’estat del ferm en què es troba aquesta via és molt deficient, i del tot insuficient pel 
volum de trànsit que hi circula cada dia, i a més a més des de fa anys no s’ha fet cap 
actuació remarcable per millorar l’estat del traçat. 
 
Desgraciadament, la C-12 presenta un dels índexs més alts de sinistralitat de tota 
Catalunya, i acumula la meitat dels accidents mortals de l’any passat a les Terres de 
l’Ebre. Mentre que les víctimes mortals s’han reduït un 11% a les carreteres 
catalanes l’any 2019, la C-12 fou d’entre les vies on hi hagué 4 o més víctimes 
mortals. Comparadament, els trams de l’AP-7 i l’A-2 són les vies de transport 
catalanes que més víctimes mortals van registrar el 2019, amb 15; seguides de la 
N-II, amb 11; i la C-12 amb 10 morts, segons les dades d’Infotrànsit. 
 
La C-12 és una carretera amb molts revolts, la qual cosa limita els trams 
d’avançament siguin curts i dificulta la fluïdesa del trànsit. Tenint en compte l’intens 
trànsit que ja té, ara cal afegir els més de 100 camions diaris que hi circularan des de 
la posada en marxa de l’abocador de residus de Riba-roja d’Ebre, de manera que es 
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converteix en una via lenta d’uns 85 km des de Flix a Amposta i de més d’1 hora i 15 
minuts de trajecte. Un greuge comparatiu amb la resta de principals vies de 
circulació de Catalunya que disposen de doble carril com a millor solució per evitar 
accidents i ser una via ràpida, i no un 2+1 amb carril d’avançament en alguns trams, 
com tenen previst els projectes de la Generalitat. 
 
Per tot això i davant aquesta situació insostenible, el grup Municipal Socialista a 
l’ajuntament de Móra d’Ebre proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
1.La reparació immediata dels trams del ferm en mal estat. 
 
2. La millora dels accessos als nuclis de població per on transita, i a la via verda de 
Benifallet. 
 
3. Que la Generalitat emprengui, d’una vegada, el desdoblament total de la carretera 
C-12 al seu pas per l’Ebre. 
 
4. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris al 
Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, així com 
també a tots els Ajuntaments de les Terres de l’Ebre. 

 

Expedient 1364/2020. Procediment Genèric. Moció GM PSC-CP en relació al 
desdoblament C-44

Desfavorable Tipus de votació: 
1 favor PSC
1 abstenció, regidor Sr. 
Cano
10 contra JXM, TTXM, 
ERC  i FP 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP A L’AJUNTAMENT DE 
MÓRA D’EBRE PEL DESDOBLAMENT DE LA C-44 
 
La C-44 és la carretera principal que comunica l’interior de les Terres de l’Ebre amb 
la costa de Tarragona i és també utilitzada com a la via natural de comunicació tant 
de gent com de mercaderies que baixen de Saragossa i Lleida cap a Tarragona. 
 
Així mateix compleix la funció de via d’evacuació de la central nuclear d’Ascó i és 
una carretera que té, segons el darrer Pla d’aforaments 2016 de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, una intensitat mitjana 
diària de trànsit de 5.662 vehicles, dels quals 239 són vehicles pesants, i que molts 
van al macro abocador de Tivissa, als que cal afegir-hi més de 100 vehicles pesants 
que ara hi circulen arran de la recent posada en funcionament del macro abocador 
de Riba-roja. 
 
Una carretera que transcorre entre Móra la Nova (el Molló) i l’Hospitalet de l’Infant, 
plena de revolts el que fa què s’hi circuli lentament al llarg dels seus 27 km, al que 
cal afegir-hi que afecta tres nuclis urbans, Vandellòs, Masboquera i Masriudoms, 
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perquè passa per l’interior del seu municipi amb els perjudicis i inconvenients que 
això comporta, especialment per la densitat de vehicles en determinats dies i hores, 
sobre tot els caps de setmana a causa dels vehicles que hi circulen provinents 
d’altres comunitats autònomes. Ja que és la sortida natural de l’Aragó i Terres de 
Ponent, cap a la costa Daurada. 
 
La C-44 és una carretera en la qual no s’ha fet cap actuació considerable, des de fa 
molts anys pel que respecta a l’eliminació de revolts el que en l’actualitat i a causa de 
la densitat de trànsit que hi circula no està adaptada als estàndards de qualitat, 
exigibles a una carretera d’aquestes característiques, ja no compleix amb els índex 
de seguretat exigits. La carretera té un índex Alt (amb un nivell de 4 sobre 5), segon 
l’anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya que presenta les dades 
d’accidentalitat globals en via urbana i interurbana i que recopila el Sistema Integral 
de recollida de Dades d’Accidents de Trànsit (SIDAT), sempre tenint en compte les 
principals variables de seguretat viària. 
 
Per tot això i davant aquesta situació insostenible, el grup Municipal Socialista a 
l’ajuntament de Móra d’Ebre, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
1. Que la Generalitat emprengui la millora de la integració urbana i dels accessos als 
nuclis de població per on transita la C-44. 
 
2. Que la Generalitat contempli als pressupostos de l’any vinent el desdoblament 
total d’aquesta carretera C-44. 
 
3. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques , als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, als 
Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, així com a tots els Ajuntaments dels 
municipis afectats. 
 
Les intervencions dels membres pertanyen a les dues mocions.
 
L'Alcalde explica que amb la seva companya de grup a la comissió informativa van 
demanar-li la possibilitat de treure-ho del ple i consensuat entre tots una moció 
conjunta que inclogués la C12, C44 i l'autovia 68. Diu que els hi a respost fa poc que 
preferien deixar-les tal qual. Els hi demana que tinguin en conte la petició perquè 
sinó els hi sembla injust que sol fem petició a la Generalitat i que no la fem també a 
l'Estat. Així que estaria bé no polititzar-ho i des d'un punt de vista de preocupació i 
preservació pel nostre municipi fessin una moció conjunta i consensuada amb la 68, 
ja que dóna la sensació de que com a PSC sembla que sol els hi interessi apelar al 
govern de la generalitat, que tenen tot el dret a fer-ho i que els hi sembla correcte 
reclamar aquest plantejament però els hi sembla injust sol reclamar un plantejament i 
no l'altre. 
 
La Sra. Gurrera explica que han decidit mantenir-les perquè si cal demanar per la 68, 
doncs també es farà, i que són dos carreteres que els hi toquen directament i que 
utilitzen des de aquí i que creuen que s'han d'arreglar. 
 
L'Alcalde pregunta que entén que no recullen la petició que li fan? La Sra. Gurrera  
respon que no.
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La Sra. Agne diu que com a grup d'ERC també li demanen que apartin aquestes 
mocions i demanar-ho en conjunt. Li pregunta si sap quants diners destinaran del 
pressupost del 2021 a la variant de Rasquera i de Gandesa, el seu govern, 100000 
euros, i que llavors estem demanant les altres vies,... i que és una xifra ridicula. La 
Sra. Gurrera respon que està d'acord però que ells estan demanant això i que es 
poden demanar altres coses. La Sra. Agné explica que això es va demanar a la 
comissió informativa, de fer una cosa conjunta, per un be del territori demanar-ho en 
general. 
 
El Sr. Campos es manifesta en la mateia línia de presentar-ho en conjunt.
 
La Sra. Gurrera esposa les mocions. 
 
 
El Sr. Fornos diu que està d'acord amb el que a dit l'alcalde però que un cop 
comencen a llegir els fonaments de dret de mercaderies, parla de la C12, que l'estat 
de la via està deficient però d'altra banda tenen la barra de dir que cal afegir el més 
de 100 camins diaris que aniran al abocador de Riba Roja. Diu que podien haver 
votat en contra de l'abocador a la Diputació i no ho van fer, per tant, en tot això diuen 
que és insostenible. Segueix en la C44, diu que aquesta moció fa 20 anys tard. 
D'altra banda li diu que contempli els pressupostos de l'any vinent, una mica com lo 
que deia la Cinta Agné, des del seu punt de vista ara no estan per desdoblar vies i 
que la solució seria apostar per un transport més sostenible i d'altra banda en 
aquesta segona onada del COVID el que cal més es personal sanitari, ajudes, 
rendes,... Primer les persones i després els desdoblaments. I que ja que es 
preocupen tant pels transportistes els hi podrien traslladar al Gobierno corrupto de 
España que fassin la sortida de la nacional 420 del camí de les sènies i parlen d'una 
via d'evacuació. I diu que el que veu és en la linea del Alcalde que només s'està 
instant a la Generalitat a demanar i que truquin al Gobierno del seu país i que també 
ho demanen.  La Sra. Gurrera diu que li sembla que el Gobierno corrupte de España 
ja va marxar quan la moció dels socialistes. I no sap perquè o diu quan el govern 
actual no hi ha cap... no entén perquè ho diu. Explica que ells parlen de la situació 
d'aquestes carreteres i que fan per la seguretat de la gent del territori que es mou per 
aquestes carreteres i que creuen que s'han d'arreglar. El S. Fornos respon que ella 
per territori parla d'Euskadi, Aragó, Navarra,... La Sra. Gurrera diu que està d'acord 
que amb això del COVID hi ha coses més importants però que creu que és per 
seguretat.
 
El Sr. Melchor diu que hi ha coses que no entén, que per un costat a la C12 parlen 
del abocador de Riba Roja i que a la C44 parlen de macroabocador. I que 
curiosament aquest macroabocador es va fer quan gobernava el seu partit. La Sra. 
Gurrera diu que sí, que van començar el procés i que va seguir en un altre partit. El 
Sr. Melchor diu que no està defensant o en contra del macroabocador. Diu que 
parlen de que provoca molt trànsit quan ells van iniciar el macroabocador haguessin 
previst la modificació de la carretera. Per l'altre costat a la C44 estan parlant del 
macroabocador de Riba Roja i del de Tivissa, i que curiosament, va passar a ser 
macroabocador quan ells governaven i el sr. Maragall a Tortosa va dir que era millor 
abocador que hi havia a tota Catalunya i que s'hauria d'ampliar. I que és allò de dir 
quan jo governo faig el que em sembla i quan no li foto canya a qui sigui encara que 
hagin sigut els culpables d'això. A part que no considera just que ells hagin de decidir 
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per on passa la carretera d'altres municipis. 
 
El Sr. Cano aclareix que s'ha decidit abstenir-s com a usuari sovint la carretera 
considera que s'ha d'arreglar i que no a votat en contra perquè una cosa no treu 
l'altra. Qué estiguin malament fets el projectes com l'abocador no treu que la 
carretera estigui malament. 
 
L'Alcalde aclareix que el seu vot es per una qüestió molt clara, que discrepen de la 
politització dels fets ja que no els hi agrada que només es faci una reclamació 
dirigida a un Govern quan tenen necessitats que sobrepassen les del Govern de 
Catalunya i que també impliquen a l'estat, i que precisament el partit que fa la moció 
és el mateix que governa l'Estat. Per tant li diu que pel proper ple presentaran una 
moció en la qual reemprendran les dues carreteres, C12 i C44 i sumaran la 68. 
Perquè entenen que això és el que s'ha de fer si realment els hi preocupa el territori i 
que per això en votat en contra. La Sra. Gurrera diu que si es presenta una de la 
nacional que ells estaran a favor però que veu que no és just que es digui que es 
polititza. L'Alcalde respon que si li sembla just perquè només el preocupa les 
carreteres que afecten a la Generalitat i que les que afecta l'Estat no els hi preocupa. 
La Sra. Gurrera diu que que el esta dient que no es cert. L'Alcalde diu que la 68 no 
surt i que el Sr. Fornós li ha posat un exemple molt clar i evident. Que es la sortida 
de Móra d'Ebre cap a Gandesa a la 420 que fa 18 anys que està pendent i que no a 
vist cap moció del PSC demanant això. I que si ella diu que això no es polititzar, que 
es la seva opinió. I que per aquest motiu intentaran presentar una moció conjunta i 
que tingui contundència.
 
La Sra. Agné diu que es sumarien a aquest projecte de moció de que en englobi 
totes aquestes mancances.
 
El Sr. Campos en la mateixa línia 
 
El Sr. Fornos diu que quan es referia a l'estació d'autobusos ja van demanar que 
presentessin la moció que ells votarien a favor. I que ho tornen a dir que si presenten 
aquesta sortida votaran a favor. 

 

Expedient 1365/2020. Procediment Genèric, Moció GM JXM en relació a la 
sentència del TS

Favorable Tipus de votació:
11 favor JXM, TTXM, 
ERC  i FP 
 
1 abstenció PSC

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER MÓRA D’EBRE A 
DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE EN 
RELACIÓ A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
 
El Tribunal Suprem ha ratificat per unanimitat la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) i ha inhabilitat el Molt Honorable President de la 
Generalitat, Quim Torra, per un període d'un any i mig. 
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El TSJC va condemnar el president Torra per un delicte de desobediència en 
mantenir la pancarta per la llibertat dels presos polítics i el llaç groc malgrat l'ordre de 
la Junta Electoral Central (JEC). Una acusació que vam considerar injusta i fora 
mida.
 
Davant la sentència del Tribunal Suprem que condemna a la inhabilitació el Molt 
Honorable President Quim Torra l’Ajuntament de Móra d’Ebre aprova la següent 
moció:
 
PRIMER Rebutjar la inhabilitació del President de la Generalitat  per la col·locació 
d’una una pancarta en un exercici de llibertat d’expressió que en cap moment es pot 
considerar un delicte
 
SEGON Denunciar la injustícia que suposa que un president de la Generalitat escollit 
democràticament per el Parlament de Catalunya sigui inhabilitat i per tant apartat de 
l’exercici de les seves funcions per uns fets com els descrits. 
 
TERCER Declarar l’Ajuntament de Móra d’Ebre al costat de les institucions 
d’autogovern del país com son el Parlament, el Govern i el seu President. 
 
QUART Instar als agents polítics d’aquest país a una resposta unitària davant 
d’aquesta situació insòlita, extraordinària i d’una anomalia democràtica sense 
precedents
 
CINQUÈ Adherir-se  a les mobilitzacions que es faran arreu del país en resposta a 
aquesta situació injusta.
 
SISÈ Informar d’aquests acords la Generalitat de Catalunya, el Parlament de 
Catalunya, les associacions municipalistes de Catalunya i el Govern d’Espanya.
 

 

Expedient 1366/2020. Procediment Genèric, Moció del GM PSC-CP adhesió 
pacte de Teguise contra el maltracte animal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT 
DE MÓRA D’EBRE PER L’ADHESIÓ AL PACTE DE TEGUISE EN CONTRA DEL 
MALTRACTAMENT ANIMAL 
 
El Pacte de Teguise va néixer com un acte col·lectiu i ciutadà liderat per un grup 
d'organitzacions de protecció animal, commogudes pel brutal acte de maltractament 
que va posar fi a la vida de Timple, un gos abandonat a Teguise, municipi de l’illa de 
Lanzarote, on la seva mort agònica va ser gravada en vídeo. 
 
El 14 d'agost de 2020 es va celebrar una assemblea virtual amb el suport d'entitats 
de tots els àmbits, a la qual va seguir una manifestació virtual el 17 d'agost, 
convocada per la Fundació Franz Weber (Fundació que treballa per la protecció dels 
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animals, de les espècies i de la natura) i amb la participació de més de 120.000 
persones. 
 
Com a resultat de l'assemblea va néixer, a la vila de Teguise, l'esmentat pacte 
reclamant que l'articulació de les competències, la millora dels codis i l’aprovació de 
les lleis i ordenances, generin un marc normatiu eficaç per a prevenir i donar 
resposta als actes de maltractament i violència cap als animals. 
 
CONSIDERANT que s'ha de reformar la normativitat per al foment de la convivència 
responsable amb els animals, l'educació en l'empatia i el càstig sever quan 
l'estratègia de prevenció no hagi estat efectiva. 
 
CONSIDERANT que, afortunadament estem presenciant una creixent sensibilització 
de la societat sobre la necessitat de protegir els animals, els quals han de ser 
defensats pel conjunt de la societat i especialment per les Institucions Públiques. 
 
Per tot el que s’ha l'exposat, El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Móra 
d’Ebre, proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Reforçar el compromís amb la protecció dels animals. Realitzar campanyes 
de sensibilització i conscienciació per tal d’integrar els animals de família a la vida del 
municipi, afavorint la convivència entre persones i animals. 
 
SEGON. Promoure la formació de les i els empleats públics per conèixer la 
normativa i prevenir el maltractament animal. 
 
TERCER. Adherir-se al Pacte de Teguise per contribuir a la realització i l’impuls de 
les mesures de prevenció i reacció que donin resposta contundent i eficaç enfront 
conductes infractores i delictives de maltractament animal, d'acord amb la gravetat 
dels fets. La informació per l’adhesió al pacte de Teguise està disponible a l'enllaç: 
https://www.niunmaltratomas.org/ 
 
QUART. Notificar aquest acord als Ajuntaments de la Comarca, als Consells 
Comarcals de les Terres de l’Ebre, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, a la Fundació Franz Weber i a les 
organitzacions locals de protecció animal.
 
L'Alcalde diu que a la seva companya li va fer una pregunta que no li va contestar i 
es que li va demanar que li concretes si aquesta adhesió comportava despesa 
econòmica i li va dir que li miraria. La Sra. Gurrera diu que no que es fa per internet i 
un cop adherits que es faci difusió per les xarxes.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte decrets dictats darrera sessió
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Es dona compte de les Resolucions i Decrets dictats per l’alcaldia, d’ençà la darrera 
sessió:
 
Nom Data
DECRET 2020-0045 [Decret exp. 5/2020 modificació de crèdit]
DECRET 2020-0044 [Decret baixes d’ofici]
DECRET 2020-0043 [Decret cos efectiu serveis 2019
DECRET 2020-0042 [DecretAgentsCivics]
DECRET 2020-0041 [DecretVigilants]
DECRET 2020-0040 [DecretAssinacióTasquesAVL]
DECRET 2020-0039 [03. Decret aprovació 4-2020]
DECRET 2020-0038 [3. Decret alcaldia aprovació linies fonamentals del pressupost 
2021]
DECRET 2020-0037 [03. Decret aprovació 3-20]
DECRET 2020-0036 [DecretVehiclesPesants]
DECRET 2020-0035 [Decret exempció pagament IVTM Móra d'Ebre Bus, SL]
DECRET 2020-0034 [Decret personació]
DECRET 2020-0033 [DECNOTACT_1_10_07]
DECRET 2020-0032 [Decret avançament paga extra desembre Dora Fornós]
DECRET 2020-0031 [RESOLUCIÓ INICI PROCEDIMENT]
DECRET 2020-0030 [DECNOTACT_1_06_07]
 

 

Escrit regidor Sr. Andreu Cano

L'Alcalde li cedeix la paraula al sr. Cano per a que expliqui l'escrit.
 
El sr. Cano explica que va decidir sortir del grup d'ERC per diferències de criteris. 
 
L'Alcalde explica com queda la situació actual amb el regidor sr. Cano com a 
membre no escrit.

 

Informacions presidència

L'Alcalde explica que avui a mig matí han sortit les modificacions i que estan 
pendents del DOC per veure com són però que això comportarà tancar la piscina 
coberta perquè abans d'ahir va sorti de l'ajuntament la remesa de rebuts de càrrec 
corresponents al més de novembre, intentaran aturar aquesta remesa per a que no 
es carregui i que la gent no hagi de pagar la remesa i després tenir que fer el retorn 
d'aquest diners. No està garantit però ho intentaran. L'altra qüestió és dir que han 
tingut un positiu dins del personal de l'Ajuntament que a comportat el confinament a 
casa de 4 treballadors més, sense símptomes, pero la persona que ha donat positiu 
està ingressada a Tortosa amb una situació complicada. Per tant, pot agreujar-se 
més i s'haurà d'implementar més teletreball als treballadors. 
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C) PRECS I PREGUNTES

 

Precs i preguntes

L'Alcalde abans de procedir amb els precs i preguntes diu que Campos ha presentat 
un escrit i procedeix a llegir-lo.
 
El Sr. Campos explica l'escrit. Que hi ha una persecució de tot el que és català i que 
ho condemna com a persona.  L'Alcalde entén que el seu grup, ERC i el Sr. Cano es 
manifesten a favor.
 
El Sr. Fornós pregunta sobre el carrer Santa Madrona, de que han finalitzat les 
obres, diu que han tingut alguna queixa de les voreres i inclús al final del carrer per 
les pèrdues d'aigua hi ha hagut un moviment de terreny i ha quedat un esglaó. 
Demana que en mesura que es pugui s'arregli. El Sr. Roca explica que ja està fet 
aquesta setmana.
 
La Sra. Gurrera pregunta sobre el conveni que es va desfer amb la protectora de 
Móra la Nova i Flix, si hi ha alguna previsió de que es farà quan es trobi un animal 
sense propietari.
 
L'Alcalde diu que per sort han pogut trobar els propietaris i que estan pendents d'una 
reunió del Consell Comarcal, que entenen que no és un problema de l'Ajuntament 
sinó que és de caràcter comarcal i estan a expenses de que el Consell Comarcal es 
posicioni i que ell en aquesta reunió es va posar a favor d'intervenir i recuperar una 
instal·lació com es la que tenia AMPARE, tot i que van sortir veus discordants no de 
la pròpia entitat, però hi ha una persona turbulenta dins d'aquesta situació i hi ha 
hagut una controversia antiga i forta. I que l'Ajuntament estava disposat a aportar el 
que li toqués si s'havia de construir una gossera nova però que totes les parts han 
d'aportar lo seu. 
 
El Sr. Cano pregunta referent al parc dels Arbres, que ja sap es va fer una 
intervenció policial perquè era un centre de botellon que ja ho van comentar a la 
Comissió Informativa però que està tarda li han enviat fotos de les 7 de la tarda que 
tornava a està tot ple de botellon. 
 
L'Alcalde diu que hi passen diàriament i varies vegades i s'han aixecat 5 actes, però 
que no és gens fàcil de controlar això, ja que van amb la picaresca de que quan va la 
policia marxen i després tornen a pujar. Hi estan damunt però garantir això totalment 
és tancar el parc, com han fet en un altre, però que encara així i segueixen anant. El 
Sr. Cano explica que ho sap però que encara així li toca la moral. El Sr. Melchor 
explica les actes que s'han aixecat i que ell hi va passar també i que quan hi van no 
estan fent res. 
 
L'Alcalde diu que aniran insistint però que també van justos de personal de guàrdia 
municipal ja que hi ha hagut dues baixes i que els mossos estan col·laborant molt. I 
que el tema del agents cívics creu que van ser bona idea i que han fet una feina 
important. 
 
El Sr. Campos diu que és molt important que els agents puguin sancionar a tot aquell 
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que no porti mascareta. L'Alcalde explica que no es tan fàcil fer això perquè quan vas 
se la posen, després se la tornen a treure,... i que no els hi pots dir res que se't 
encaren i tot. 
 
El Sr. Melchor comenta que l'últim dia per fer les aportacions pel pressupost de 2021, 
serà el 26 de novembre. 
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ANNEXOS:  Informe intervenció Morositat segon trimestre 2020 
 
 
ANNEX 1: 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 283 129.898,33 

Escola de Música 13 2.634,25 

Móra d’Ebre Bus, SL 20 1.913,02 

 
 
ANNEX 2 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 295 304.545,77 

Escola de Música 2 146,53 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 

 
 
ANNEX 3 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 128 850.932,62 

Escola de Música 2 1.325,12 

Móra d’Ebre Bus, SL 1 36,42 

 
 
ANNEX 4 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 184 157.277,13 

Escola de Música 3 809,75 

Móra d’Ebre Bus, SL 5 1.811,21 

 
 
ANNEX 5 
 

ENTITAT ROP 
(dies) 

IPR (€) ROPend. 
(dies) 

IPP (€) PMP 
(dies) 

Ajuntament 107,32 434.444,10 142,49 325.751,60 122,39 

Escola de Música - - - - - 

Móra d’Ebre Bus SL 48,83 4.365,84 30,20 1.847,63 43,29 

PMP GLOBAL  438.809,94  327.599,23 121,75 
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ANNEXOS a l’Informe d’Intervenció de l’execució trimestral del segon trimestre de 2020 
 
ANNEX 1: 
 

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 

 
ANNEX 2: 
 

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 

 
ANNEX 3: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 5 

 
ANNEX 4: 
 

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€ 
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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€ 

 
ANNEX 5 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 283 129.898,33 

Escola de Música 13 2.634,25 

Móra d’Ebre Bus, SL 20 1.913,02 

 
 
ANNEX 6 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 295 304.545,77 

Escola de Música 2 146,53 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 

 
 
ANNEX 7 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 128 850.932,62 

Escola de Música 2 1.325,12 

Móra d’Ebre Bus, SL 1 36,42 

 
 
ANNEX 8 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 184 157.277,13 

Escola de Música 3 809,75 

Móra d’Ebre Bus, SL 5 1.811,21 
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ANNEX 9 
 

NRE TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT SITUACIÓ 
ACTUAL 

853/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
abril 2019 

11.711,15 Pendent 

1143/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
mayo 2019 

11.747,08 Pendent 

1432/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
junio 2019 

11.747,08 Pendent 

1612/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
julio 2019 

11.747,08 Pendent 

1833/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualización 
canon julio 2019 

12.538,41 Pendent 

1834/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualización 
canon agosto 
2019 

1.791,20 Pendent 

1835/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
agosto 2019 

11.747,08 Pendent 

2039/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualització 
canon setembre 

1.791,22 Pendent 

2040/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensulidad 
septiembre 
2019 

11.747,08 Pendent 

2208/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
octubre 2019 

11.747,08 Pendent 

2209/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualización 
canon octubre 
2019 

1.791,22 Pendent 

2442/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
novembre 2019 

11.747,08 Pendent 

2443/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualització 
canon 
novembre 2019 

1.791,22 Pendent 
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10/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
Diciembre 2019 

11.747,08 Pendent 

11/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualitzación 
canon 
Diciembre 2019 

1.791,22 Pendent 

215/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualización 
canon Enero 
2020 

1.791,22 Pendent 

216/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
Enero 2020 

11.747,08 Pendent 

317/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
Febrero 2020 

11.747,08 Pendent 

318/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualización 
canon febrero 
2020 

1.791,22 Pendent 

335/20 SOREA SA Cànon aigua i 
clavegueram 
2019 

15.330,13 Pendent 

336/20 SOREA SA Regularització 
analítiques 2019 

-147,49 Pendent 

414/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
Marzo 2020 

11.747,08 Pendent 

415/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualización 
canon Marzo 
2020 

1.791,22 Pendent 
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Annexos a l’informe d’intervenció de seguiment del Pla d’Ajust segon trimestre 2020 

 
 
Annex 1  
 

Ente Avalista Saldo a: 

31/03 30/06 30/09 31/12 

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

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

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

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

 
 
Annex 3 
 

(en miles de euros) 
Antigüedad (fecha de recepción de facturas) Total 

Año 2020     

Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por 
antigüedad 

1er. 
Trim 

2on. 
Trim 

3er. 
Trim. 

4rt. 
Trim. 

Año 
2019 

Año 
2018 

Ejercicios 
anteriores 

 

Capítulo 2 22,88 131,52 0,00 0,00 2,16 0,52 142,25 299,33 

Capítulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 89,41 377,43 0,00 466,84 

Otra deuda comercial 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Total: 22,88 131,53 0,00 0,00 91,57 377,95 142,25 766,18 
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Annex 2: CIR LOCAL 31/06/2020 
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Annex 4: 

     (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 

 
Annex 5:  

     (En miles de euros) Saldo a:  

Otro pasivo contingente Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Pasivo 1   0 0 0 0 

Pasivo 2   0 0 0 0 

Pasivo 3   0 0 0 0 

Pasivo  4   0 0 0 0 

Resto de pasivos contingentes   0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 
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ANNEX Informe intervenció: 
 

Informe sobre el seguiment del pla de sanejament 2019-2022 amb la liquidació de l’exercici 
2019. 

 
 
 

Annex 1  
 

Indicadors de solvència Ajuntament E. Música i Dansa Bus, SL Consolidat

Estalvi Net positiu negatiu positiu positiu

Romanent de Tresoreria per a DG (Ajustat) -296.851 46.106 € ?? -220.058

Deute viu 82,27% 0,00% 69,24% 80,02%

Període mitjà de pagament global a proveïdors 60,81 59,12 15,36 60,21

(*) Color verd compleix  / color vermell incompleix amb els límits legals.

EXERCICI 2018

 
 
Annex 2  
 

Indicadors de solvència Pla Sanejament (*) Liquidació 2019 Diferències

Rom.Tresoreria Desp. Grals. Ajustat -107.482 € -860.115 € -752.632 €

Estalvi Corrent -153.185 € 69.335 € 222.520 €

Rati Deute Viu 80,00% 79,11% -0,89%

(*) Color verd compleix  / color vermell incompleix amb els límits legals.

EXERCICI 2019

 
 
Annex 3  
 

Capítols 

DRN segons 

Liquidació 

Previsions 

PLA SANEJ.

Diferències 

Liq-prev

ORN segons 

Liquidació 

Previsions 

PLA SANEJ.

Diferències 

Liq-prev

C1 2.278.725 2.334.942 -56.217 2.715.239 2.596.840 118.399

C2 53.102 43.200 9.902 2.172.428 2.404.328 -231.901

C3 1.295.576 1.213.612 81.964 56.944 69.169 -12.225

C4 1.980.477 1.902.228 78.249 185.975 166.508 19.467

C5 27.238 26.781 457 0 0 0

C6 0 0 0 612.286 637.420 -25.134

C7 562.654 608.201 -45.547 365 0 365

C8 0 0 0 0 0 0

C9 0 262.206 -262.206 435.198 437.102 -1.904

TOTAL 6.197.772 6.391.170 -193.398 6.178.435 6.311.368 -132.934

Corrents 5.635.118 5.520.763 114.355 5.130.585 5.236.846 -106.261

Capital 562.654 608.201 -45.547 612.651 637.420 -24.769

No Financers 6.197.772 6.128.964 68.808 5.743.236 5.874.266 -131.030

INGRESSOS DESPESES
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS AL FOMENT DE LES 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI DE MÓRA D’EBRE, AFECTADES 
PER LA CRISI SANITÀRIA, SOCIAL I ECONÒMICA CONSEQÜÈNCIA DE 
L’APARICIÓ DE LA COVID- 19 
 
 
PRIMERA. OBJECTE DE LES SUBVENCIONS. 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts que concedeix l’Ajuntament de Móra d’ 
Ebre per a sufragar la despesa corrent de les activitats empresarials, professionals o 
artístiques, obligades a tancar segons l’ article 10 del Real Decret 463/2020 (modificat 
posteriorment pel RD 465/2020) per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència 
de l’ aparició de la COVID-19, en la quantia i amb els requisits que s’especifiquen en 
aquestes bases. 
 
 
SEGONA. EL RÈGIM JURÍDIC. 
 
La subvenció a la qual fa referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, 
són revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions. 
Es concediran, en règim de concurrència competitiva, per un a sola vegada i no 
generaran cap tipus de dret a l’obtenció d’altres subvencions en un futur no es podran 
al·legar com a precedent. 
 
En tot allò que no estigui previst en les presents bases serà d’aplicació el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’ obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
 
TERCERA. BENEFICIARIS. 
 
Poden optar a l’obtenció de l’ajut, els titulars d’activitats econòmiques que estiguin 
radicades a Móra d’Ebre i que siguin subjectes passius de l’ any 2020 de la taxa per 
recollida, transport i tractament d’ escombraries. 
 
 
QUARTA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ. 
 
L’import de l’ajut no excedirà de l'import total del rebut del segon trimestre de l’anualitat 
2020 de la taxa d'escombraries, segons el tipus d'activitat. En tot cas es repartirà 
proporcionalment l’import assignat màxim de partida pressupostària, segons es 
determini en la convocatòria de la subvenció, entre totes les sol·licituds de subvenció 
admeses. 
 
 
CINQUENA. FINANÇAMENT.A 
 
El finançament d’ aquesta subvenció es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
establerta per tal efecte en el pressupost municipal de l’exercici objecte de l’ajut. 
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SISENA. COMPATIBILITAT. 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra convocada per altres 
institucions i pel mateix Ajuntament de Móra d’Ebre. 
 
 
SETENA. INCOMPLIMENTS. 
 
Sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, la falsedat en les dades 
presentades per la persona beneficiària, donarà lloc a la revocació de la subvenció, 
havent de reintegrar o pagar la totalitat de les quantitats corresponents amb interessos 
de demora. 
 
 
VUITENA. TERMINI PER FORMULAR LES SOL·LICITUDS. 
 
Una vegada aprovades les presents bases pel Ple Municipal, seran objecte 

d’informació pública. 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds serà l’establert en la convocatòria de 
l’ajut, havent de presentar-se en el Registre General de l’ Ajuntament de Móra d’ Ebre, 
ubicat a la Plaça de Baix 1, de dilluns a divendres de 7:30 a 15:00 hores, amb cita 
prèvia. La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per 
conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
Les sol·licituds presentades  fora del període assenyalat en el punt anterior, 
s’entendran automàticament com denegades. 
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable 
requerirà a la persona interessada per esmenar-la o completar-la en un termini 
improrrogable de 10 (deu dies) hàbils. De no fer-ho s’entendrà que es desisteix de la 
sol·licitud de la subvenció. 
 
 
NOVENA. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR. 
 
La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació de la corresponent instància, 
adjuntant: 
 

a) Declaració responsable acreditativa del pagament de la taxa corresponent al 
segon trimestre de l’anualitat 2020 per la recollida, transport i tractament 
d’escombraries de l’exercici objecte de l’ajut. 

 
b) Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de 

l’AEAT i de la Seguretat Social, autoritzant a l’Ajuntament de Móra d’ Ebre a 
consultar aquestes dades. En cas de no signar una autorització caldrà aportar 
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els certificats d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la 
Seguretat Social. 

 
Al moment de la sol·licitud, serà emès pels diferents serveis administratius de l’ 
Ajuntament de Móra d’ Ebre: 
 

a. Certificat dels serveis de recaptació que acrediti que el sol·licitant no és deutor 
per cap concepte de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, on consti específicament 
que el sol·licitant ha pagat el rebut trimestral (segon trimestre) de la taxa de les 
escombraries anualitat 2020.  

 
b. Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la 

Seguretat Social pels sol·licitants que hagin autoritzat a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre a consultar-ho per compte d’ells. 

 
 
DESENA. ÒRGAN COMPETENT PER A CONCEDIR ELS AJUTS I FORMA DE 
PAGAMENT. 
 
L’òrgan competent per a la convocatòria i resolució de la concessió d’aquestes 
subvencions serà la Junta de Govern Local, que en farà publicitat a través de tots i 
cadascú dels mitjans de comunicació local de l’Ajuntament de Móra d’ Ebre: taulell d’ 
anuncis, servei municipal de megafonia, pàgina web municipal, xarxes 
socials…(www.moradebre.cat), e-bando.  
 
La fase d’instrucció correspondrà a la regidoria d’ hisenda, que formularà proposta de 
resolució. 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern Local 
resoldrà la concessió dels ajuts en el termini màxim de quatre mesos. 
 
Aprovada la concessió de l’ajut per la Junta de Govern Local, es procedirà al seu 
pagament, en el termini màxim de sis mesos, mitjançant transferència al compte 
indicat en la sol·licitud. 
 
En cas de devolució de l’abonament de l’ajut per canvi de domiciliació, cancel·lació del 
compte d’abonament o d’altres, i sense que el beneficiari ho hagi notificat a l’ 
Ajuntament de Móra d’ Ebre, es reduirà l’import a pagar amb les despeses generades 
per la devolució i la nova gestió d’ abonament. 
 
Transcorreguts quatre mesos des de la finalització del termini de presentació de les 
sol·licituds, sense haver-les resolt per causes no imputables a l’administració, 
s’entendran desestimades, d’acord amb l’article 124.1 f) del Reglament d’ obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
 
ONZENA. RÈGIM DE RECURSOS. 
 

http://www.moradebre.cat/


  AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
                  

                                 

                   
 

 

 

 
 

 

 

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

e-mail  ajuntament@moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la notificació. 
 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la 
Junta de Govern Local de l’ Ajuntament de Móra d’ Ebre, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la notificació. 
 
Móra d’Ebre, en data de la signatura electrònica 
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ANNEX 1 : Expedient 6/2020 de modificació de crèdit 

 
a) Suplement de crèdit 

 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 6-1532-62400 
Vehicle brigada 
obres 

1.000,00 200,00 1.200,00 

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

116.000,00 8.000,00 124.000,00 

3 14-440-44900 
Móra d’Ebre Bus SL 

83.000,00 31.000,00 114.000,00 

4 2-920-48900 
Indemnitzacions 
rebuts i altres 

8.450,00 11.860,00 20.310,00 

  TOTAL: 51.060,00  

 
 

b) Crèdit extraordinari 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import crèdit 
extraordinari 

Crèdit definitius 

1 16-4311-48900 
Subvenció 
comercial terrasses 

0,00 19.379,00 19.379,00 

2 9-171-62400 Camió 
ploma 

0,00 22.000,00 22.000,00 

  TOTAL 41.379,00  

 
 

c) El finançament serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Majors 
ingressos 

16-33500 Taxa via 
pública terrasses 

8.000,00 11.379,00 19.379,00 

2 
Baixa de 
despeses 

9-171-20300 
Lloguer renting 
elevador 

6.720,00 6.720,00 0,00 

3 
Baixa de 
despeses 

17-342-21200 
Manteniment 
pavelló edif. 

32.000,00 5.000,00 27.000,00 

mailto:ajuntament@moradebre.cat


 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre 

 

Cif núm. P 4309400 B 
 

 
Intervenció 

 

 

 

 
Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

e-mail  ajuntament@moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

Esportius 

4 
Baixa de 
despeses 

19-341-22799 
Servei socorrisme 

13.000,00 13.000,00 0,00 

5 
Baixa de 
despeses 

19-342-21200 
Manteniment 
camp de futbol 

25.000,00 10.000,00 15.000,00 

6 
Baixa de 
despeses 

23-330-21200 
Manteniment 
edificis cultura 

16.500,00 10.000,00 6.500,00 

7 
Baixa de 
despeses 

24-338-22602 
Publicitat festes 

17.500,00 11.000,00 6.500,00 

8 
Baixa de 
despeses 

24-338-22699 
Festa major 

60.000,00 12.350,31 47.649,69 

9 
Baixa de 
despeses 

30-342-62200 
Sala fitness 

99.551,46 12.989,69 86.561,77 

   TOTAL 92.439,00  
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