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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2020/4 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 29 / de desembre / 2020

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

Lloc Sala de sessions

Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Diego Navarro Pascual

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39880357J Andreu Cano Fortuño SÍ

78576834W Cinta Agné Sabaté SÍ

33877656J Dolors Gurrera Romo SÍ

39867547Z Joan Piñol Mora SÍ

39899811D Jordi Fornos Peleja SÍ

39834722X Julio Roca Font SÍ

47768736J María Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

39706436H Ruben, Biarnes Renedo SÍ

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

 

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

 

El Sr. Alcalde pren la paraula  i manifesta que atès el que disposa l'art. 82.3 del RD 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals., demana al plenari que es ratifiqui 
sobre la  urgència  de tractar  un nou punt no inclòs en l’ordre del dia, en relació a 
l’aixecament  de  les  objeccions  efectuades  a  factures  durant  l’exercici  de  2020. 
S’aprova per UNANIMITAT dels assistents a la sessió,

 

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. 3 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 29 d'octubre  de 2020, la qual es 
APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió.
 

 

Expedient 1102/2020. Procediment Genèric, informe morositat 3T 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 
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electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu 
article 9 i ss. en relació al procediment per a la tramitació de factures i les actuacions 
de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que substitueix l’anterior règim del 
derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre.
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 30 d’octubre de 2020, el 
qual se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 9 de novembre 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: tercer 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, 
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de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / 
UE, de 26 de febrer de 2014, en el sentit següent:
 
“ 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir 
del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para 
el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en 
el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio.
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 
artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos 
en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se 
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de 
la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono.”
Aquesta regulació determina que l’obligació que té l’Administració Local de 
pagament de les factures s’articularà de la següent manera:
Des de que es registra una factura, s’haurà de procedir a la seva aprovació en un 
termini de trenta dies i a partir d’aquest reconeixement de l’obligació, l’Administració 
disposarà de trenta dies més per al seu pagament, per la qual cosa, el còmput total 
de dies és de seixanta dies. 
Segon.- Vist el que disposa l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificat 
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul 
del creixement i de la creació d’ocupació, pel que respecta a la determinació del 
termini de pagament, en el següent sentit:
“1.El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de 
pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción 
de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la 
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, 
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la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.
2.Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o 
de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta 
días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación 
de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la 
fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso 
aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la 
aceptación o verificación.
3.Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados 
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo 
superior a 60 días naturales.
4.Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 
quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en 
dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a 
efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre 
que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a 
la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de 
facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta 
días naturales desde esa fecha.”
 
Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo.”
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
 
Cinquè.-Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures al Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en 
el qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la 
relació 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 
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reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta 
funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 
10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno.”
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint 
dies de la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel 
que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2014.
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre 
comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les 
Administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada 
al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics 
del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en 
desenvolupament de la disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre.
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No 
obstant això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de 
tres mesos per a adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics 
establerts en aquesta ordre.
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de 
l’interventor al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al formulari 16 
“Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 
16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 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 
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la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Setè.-Així mateix, en virtut de la modificació de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre per l’Ordre HAP/2082/2014 s’han introduït canvis en la informació a 
subministrar relativa a la morositat en les operacions comercials,  fet que ha 
comportat l’obligació de remetre la informació de cada entitat i del conjunt de la 
Corporació Local. Per la qual cosa, es trametrà tota la informació referent a la 
morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament, l’organisme autònom de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa, i de la societat mercantil de capital íntegrament 
municipal, Móra d’Ebre Bus, SL, de conformitat amb l’art. 16.6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
Vuitè.-La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte del període mig 
de pagament com l’expressió del temps de pagament o retràs en el pagament del 
deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un nou 
exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mig de pagament que 
deuran calcular d’acord amb una metodologia comú.
 
Aquesta metodologia està regulada al RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es 
modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i 
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat Financera. 
 
Novè.-Atès el que estableix l'Ordre HAP / 2105/2012, la publicació serà mensual per 
a les entitats en règim de cessió d'impostos estatals, i trimestral per a la resta 
d'entitats. La informació ha de ser remesa a través de AUTORITZA abans de l'últim 
dia del mes següent al període a què es refereixi.
 
Desè.-La DISPOSICIÓ transitòria única del RD 1040/2017, estableix que la primera 
publicació mensual del període mitjà de pagament a proveïdors realitzada de 
conformitat amb la metodologia prevista en la modificació de l'article 5 del RD 
635/2014, de 25 de juliol, tindrà lloc a el mes de juny de 2018 referida a les dades del 
mes d'abril de 2018, i la primera publicació trimestral va ser al mes de setembre de 
2018 referida al segon trimestre de 2018.
 
 
A la vista de la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de 
Factures, es pot arribar a les següents, 
 
 
III.- CONCLUSIONS
 
Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el tercer 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:
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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 
de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el tercer 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 tercer 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 tercer 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 tercer trimestre de l’exercici 
2020 és el següent:
 
Annex 5
 
ROP: Ràtio operacions pagades
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IPR: Import pagaments realitzats
ROPend. Ràtio operacions pendents
IPP: Import pagaments pendents
PMP: període mig de pagament. 
 
El càlcul del període mig de pagament a proveïdors s’ha fet tenint en compte els 
acords de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2018 i 29 d’octubre 
de 2020 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 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 tercer 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 
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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 trimestral d’intervenció, corresponent al tercer 
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 1104/2020. Procediment Genèric, seguiment pla d'ajust 3T 2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març 
de 2012 va aprovar un Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord 
amb la seva potestat d’autoorganització i en compliment dels requisits exigits en l’art. 
7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents:
 
“Adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat 
pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un 
període coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es prevegi 
concertar en el marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a 
màxim de 10 anys de durada). 
 
Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust 
 
Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
consideri necessària per al seguiment del compliment d'aquest pla d'ajust, així com 
qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per garantir el 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les 
obligacions de pagament a proveïdors.” 
 
Com sigui que aquest Pla d’Ajust va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda 
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 
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negatiu. El Ple de la corporació en sessió de 18 de desembre de 2019 va aprovar un 
Pla de Sanejament 2019-2022 en el qual es preveu mesures per tal de regularitzar el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, com a molt tard, 
en el tancament comptable de l'exercici següent a l'acord plenari d'aprovació del pla, 
en els termes previstos a l'article 193 del TRLRHL.
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel 
qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats 
locals que concertin les operacions d’endeutament previstes al mencionat reial 
decret-llei hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats 
a l’art. 7 del RD Llei 4/2012; En aquest mateix sentit, l’art. 10.3 de l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012 
d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran 
d’enviar abans del dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre 
l’execució del Pla d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en 
aquest article. Així mateix, d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la 
Corporació Local.  
 
Per tot això,
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del tercer trimestre del 2020 de 
data 30 d’octubre de 2020 relatiu al compliment del Pla d’Ajust, el qual va ser tramès 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que tot seguit es transcriu 
literalment:
 
 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ 
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, 
pertanyent al grup C, realitza transitòriament les funcions acumulades de Secretaria i 
Intervenció (Decret 53/2011), per estar vacants aquestes places, malgrat ser 
secretaria de segona i que corresponen a dues places no acumulables, secretari 
interventor en funcions del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre i de la societat Móra d’ Ebre Bus SL, INFORMO: 
 
En virtut de l’establert a l’article 10 del RD-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea 
el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors i en l’article 4.1 b) de l’Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
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 ).
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• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.
• RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988.
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals i les seves modificacions.
• Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments a proveïdors.
• Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat 
individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d’ajust, que preveu el 
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
• Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
• Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
 
II . ANTECEDENTS DE FET
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra 
d’Ebre va aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que 
regula l’article 7 del RD Llei 4/2012.
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe 
favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès que en la liquidació del pressupost general de l’exercici 2018, aprovada 
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20190032 de data 26 d’abril de 2019, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament va presentar signe 
negatiu. El Ple de la corporació en sessió de 18 de desembre de 2019 va aprovar un 
Pla de Sanejament 2019-2022 en el qual es preveu mesures per tal de regularitzar el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, com a molt tard, 
en el tancament comptable de l'exercici següent a l'acord plenari d'aprovació del pla, 
en els termes previstos a l'article 193 del TRLRHL.
 
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 
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d’endeutament que preveu aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre 
l’execució dels plans d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 
de febrer.
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 
135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar 
l’informe anterior amb periodicitat trimestral.
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a 
requeriment del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels 
òrgans competents d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat .
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les 
operacions d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagin concertat 
podran ser sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat. La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i 
el seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes 
de seguiment .
 
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot 
demanar la col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que 
s’han d’ajustar a les normes i instruccions que determini aquella. El finançament 
necessària per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha 
realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, que en el seu article 10, recull que;
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat 
Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i 
abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el 
cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents:
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del 
pla d’ajust.
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ......
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
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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 31 d’octubre de 2020.
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrits s’emet el següent;
 
III . INFORME
 
1. Que de conformitat amb el que regula l’article 10.1 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de la conformitat a la Disposició Addicional 
Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, l’Administració que compti 
amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
durant la seva vigència, haurà de remetre al mencionat Ministeri abans del dia quinze 
de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer 
mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local, la 
informació més amunt indicada.
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han 
regulat en l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, de modificació de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
2. L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 
10 de l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre els 
punts següents:
 
- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
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.
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- Operacions amb derivats.
- Qualsevol altre passiu contingent.
- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures 
del pla d’ajust.
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAFP posseeix el 
següent índex de continguts:
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
2 . - Informació d’avals rebuts del sector públic
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
4 . - Informació sobre el deute comercial.
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
 
 
 
1 . - Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través 
d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava 
prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 
5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van 
produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al informe anual de 
seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013.
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 
74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al pagament de les 
amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir 
el deute viu.
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per 
un període de quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment 
del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 
2013-2016. 
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del 
termini  d’execució de la línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions 
per despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de 
execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la 
execució del Pla per a les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC 
compren el període 2014-2017.
 
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 
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inicial de la planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta 
planificació es preveia que per a la línia de subvencions per al manteniment 
2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un import quadriennal de 152.988,64 euros, 
corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades 
mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la 
concessió de les subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i 
conservació per als anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 
38.247,16 euros que es destinen a despeses corrents. 
 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 es van produir els ajustos previstos per 
a l’exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents 
del propi exercici econòmic. 
 
Destacar que a l’exercici pressupostari 2015 la subvenció del PUOSC de la línia de 
despeses de reparació, manteniment i conservació, per un import de 38.247,16 
euros, es va destinar a finançar les despeses corrents de l’exercici, ajut que es va 
imputar als ajustos en ingressos previstos al pla d’ajust.
 
Mitjançant publicació al DOGC 7162 de 14 de juliol de 2016, es va publicar el Decret 
273/2016 de 12 de juliol pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per 
aquest període. 
 
En data 31 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC 7258 la Resolució 
GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al període 2016-2017. Les anualitats per aquests dos anys són de 
39.792,63 euros. 
 
Al quart trimestre de l’exercici 2016 es va aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel 
costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de l’anualitat 2016.
 
En relació a l’exercici 2017, es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de 
manteniment del PUOSC anualitat 2017, és a dir, 39.792,63 euros, per tal de 
finançar despesa corrent de reparació, manteniment i conservació. 
 
Tanmateix, a l’exercici 2017 es va preveure la subvenció del Pla d’Acció Municipal de 
l’anualitat 2017 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del 
Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Al BOPT núm. 34 de 
data 17 de febrer de 2017 es va publicar l’anunci de la Diputació de Tarragona de 
convocatòria de les subvencions i a l’annex 1 es preveia la distribució de la dotació 
econòmica del Pla d’Acció Municipal del 2017, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre 
l’import de 236.770 euros. El 75% d’aquest import, és a dir, 177.577,50 euros; es va 
preveure aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel costat dels ingressos) per tal de 
finançar actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació referides als 
serveis i activitats següents: enllumenat i vies públiques, parcs i jardins, transport 
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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 
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.
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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 de la 
liquidació de l’exercici 2019. En data 27 d’octubre de 2020 la Junta de Govern de la 
Diputació de Tarragona va resoldre concedir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre, dins de 
la convocatòria del PAM 2020-2023 una subvenció per l’import assignat, és a dir, 
630.662,67 €. Per tant, d’aquesta mesura s’informarà en el seguiment del Pla d’Ajust 
del proper trimestre.  
 
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 30/09/2020:  Veure 
Annex 2
 
 
 
4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial
 
Veure Annex 3:
 
El deute comercial a 30/09/2020, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
722,49 milers d’euros.
 
 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados:
 
Veure Annex 4:
 
 
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.
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Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcades a la plataforma telemàtica 
de captura de dades habilitada a l’efecte abans del 31 d’octubre de 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 tercer 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.
 
La Sra. Agné pregunta sobre la solicitud de l’Ajuntament a la Diputació de la 
subvenció del PAM del 2020-2023 per sanejar el romanent de tresoreria negatiu no 
va entendre quan es rebria ? L’Alcalde respon que ja s’ha rebut i s'han fet els 
pagaments corresponents per poder sanejar el romanent de tresoreria. 

 

Expedient 1103/2020. Procediment Genèric, execució pressupost 3T 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.
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2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a 
presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos 
del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a 
las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una 
valoración del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada 
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados 
complementarios, con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y 
de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones.
 
Los estados de ejecución, para el mismo período, de los ingresos y gastos, para las 
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus 
adaptaciones sectoriales.
6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la que se incluirá, 
al menos, de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del periodo 
medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago mensual y 
acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de 
pago de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local.
7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda 
viva que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos 
mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período 
medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de 
tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario 
previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 
ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de las 
obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a 
proveedores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que 
se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de 
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre 
anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
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d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a 
las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad 
nacional así como el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.
10. Del cumplimiento de la obligación de suministro de información a la que se 
refiere este precepto, y en lo que se refiere a los tres primeros trimestres da cada 
año, quedarían excluidas las Corporaciones Locales de población no superior a 
5.000 habitantes, salvo la información mencionada en los apartados 7 y 8 
anteriores.»”
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al tercer 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 30 d’octubre de 
2020 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu 
literalment:
 
“ INFORME D’INTERVENCIÓ
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, 
pertanyent al grup C, realitza transitòriament les funcions acumulades de Secretaria i 
Intervenció (Decret 53/2011), per estar vacants aquestes places, malgrat ser 
secretaria de segona i que corresponen a dues places no acumulables, secretari 
interventor en funcions del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre i de la societat Móra d’ Ebre Bus SL, INFORMO: 
 
1. IDENTIFICACIÓ
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde - President de la corporació
 
1.2. Caràcter: Preceptiu
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral
 
 
 2. ANTECEDENTS
 
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona 
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 
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obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF).
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials.
 
4. INFORME
 
L’article 16 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica 
l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia 
del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
 
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 
execució fins a la finalització de l’exercici, 
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost, 
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 
pagar, 
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu finançament, 
- a l’actualització del pla de tresoreria, 
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute 
- a informació relativa a la plantilla de personal.
 
Tanmateix, actualment s’han afegit cinc 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 a  l’Escola Municipal de Música i Dansa 
correspon a dades fins 31 d’agost de 2020.
 
 
4.1. Personal
 
a) A data 30/09/2020, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 85 
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 30/09/2020 és 
de 1.691.983,08 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A 31/08/2020, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra 
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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 158.594,10 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 30/09/2020, 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 30/09/2020 és 
de 105.724,21 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes 
acumulats, al tercer trimestre de 2020 és del 53,58%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al tercer trimestre de 2020 és del 54,63%.
 
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 55,59%. El grau d’execució 
del pressupost de despeses és del 60,66%.
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent 
de cobrament en termes totals és de 7.562,18 € i el pendent de pagament, de 
225.815,45 €. Per exercici tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest 
trimestre ha estat de 531.004,61 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis 
tancats durant el mateix període ascendeix a 788.805,96 €.
 
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 de11.619,76€. 
Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 1.641,58 €.
 
L’Ajuntament ha aplicat al pressupost de l’exercici 2020, 158.692,68 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 tercer trimestre del 2020 és de 537.376,75 €. 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 26.526,15 €.
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4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a 
l’execució de l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que 
l’ajuntament té en curs els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut 
els següents drets i obligacions, fins a la data de finalització del tercer trimestre de 
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 tercer 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 
sobrepassat el termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació, segons el 
procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el 
tercer trimestre natural de l’exercici 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 tercer 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 tercer 
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 
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d’altres. És del tot necessari buscar una solució conveniada a aquesta situació.   
 
Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de 
tres mesos sense reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia 
d’avui aquesta funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en 
virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno.”
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat, en la data que s’emet aquest informe 
hi ha les següents factures o documents justificatius que ha excedit el termini de tres 
mesos des de la seva anotació al registre de factures de l’entitat local sense que 
s’hagi produït el reconeixement de l’obligació:
 
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 tercer trimestre de 2020, el càlcul de la capacitat de finançament és 
de 91.154,06€. 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 4.354.025,68 €, que inclou el 
deute viu a llarg i a curt termini de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Societat Mora 
d’Ebre Bus SL.
 
 
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 tercer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 
97.599,67 euros.
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Cal destacar, que aquesta societat no s’abasteix amb ingressos de mercat atès que 
obté majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat 
normal facturats principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden 
considerar ventes en comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al 
menys, el 50% dels costos de producció.
 
 
5. CONCLUSIONS
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al tercer 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 tercer trimestre de 2020:
 
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 tercer 
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 tercer trimestre de 
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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.
 
La Sra. Latorre pregunta que en vistes de les dades d’aquest informe ha vist que ha 
augmentat el deute viu respecte al mateix trimestre de l’exercici anterior, si es 
mantindrà aquesta previsió per al darrer trimestre de l’any o com estarà, perquè són 
150.000 euros més o menys ? El Sr. Melchor explica que tenint en compte que l’any 
passat es va signar el préstec per eixugar el romanent de tresoreria, i que han tingut 
la incidència de que com que BASE va prendre la determinació de que no permetria 
fer bestretes extraordinàries que es poden demanar durant l’any respecte al padró de 
l’any en curs. Llavors el que van fer al no poder disposar d’aquestes bestretes és una 
pòlissa de crèdit de 400.000 euros que demà mateix es cancel·larà. Per tant, respon 
que no es seguirà mantenint aquesta tendència.
 
La Sra. Agné diu que al registre 731/20 i 732/20 no s’ha tornat a arreglar torna a 
sortir 11.700 repetit? El Secretari explica que es rectifica després.
 

 

Expedient 1316/2020. Modificació de Crèdit

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 GM JxM, TTxM i Sr. Cano, En contra: 
0, Abstencions: 4 GM PSC, ERC i FP, Absents: 0

1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Provisió d’alcaldia s’ha incoat l’expedient 08/2020 de 
modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari.
 
1.2. Com sigui que hi ha aplicacions pressupostàries deficitàries al pressupost de 
l’exercici actual, en les quals la consignació pressupostària és insuficient o inexistent, 
per la qual cosa, han de ser objecte de modificació de crèdit per tal de cobrir les 
despeses peremptòries de l’exercici actual i que segons provisió d’Alcaldia es 
manifesten com necessàries i que no es poden demorar. 
 
1.3. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports 
que s’han de modificar i ha justificat l’existència de despeses que no es poden 
demorar fins a l’exercici següent. Així mateix, ha justificat que el finançament a través 
de les baixes de crèdits de despeses d’aplicacions pressupostàries no compromeses 
del pressupost vigent no perjudiquen el funcionament normal dels serveis.
 
1.4. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada, amb el 
seu corresponent finançament a través de baixes de crèdits d’aplicacions 
pressupostàries de despeses:
 
Veure Annex 1
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1.5. L’ Alcalde ha resolt encarregar al secretari interventor l’emissió dels informes 
corresponents.
 
1.6. Vist els informes de secretaria i intervenció que consten a l’expedient.
 
 
2.- FONAMENTS JURÍDICS
 
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 
20 d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui 
demorar fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o 
aquest sigui insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió 
de crèdit extraordinari
 
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL 
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació 
del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i 
l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi 
especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament 
corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions 
pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient 
haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb 
normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
 
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i 
l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es 
consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors 
ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i 
urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no 
superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, 
tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos 
corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de 
la corporació que l’hagi concertat. 
 
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i 
l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte 
l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa 
similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici 
de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8 
dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució 
dins del termini esmentat.
 
2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix 
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 
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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’Acord del Consell de Ministres (ACM, en endavant) de 6 d’octubre de 2020, 
sol·licita al Congrés dels Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu 
pandèmia, la qual cosa suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta 
a allò disposat a l’article 135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la 
LOEPSF. Tanmateix en aquest acord queden suspesos els Acords del Consell de 
Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i 
deute públic per al període 2021-2023.
 
2.13. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació 
del ACM de 6 d’octubre de 2020 i queden suspeses les regles fiscals per al període 
2020-2021. Cal assenyalar que, tot i suspendre’s les regles fiscals, el principi 
d’estabilitat pressupostaria continua vigent d’acord amb l’article 3.1 de la LOEPSF i 
per tant l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos es realitzaran en un 
marc d’estabilitat pressupostària. Per la qual cosa, la suspensió de les regles fiscals 
no eximeix l’obligació d’avaluar els compliments d’estabilitat.
 
2.14. 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.
 
2.15. 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. 
 
2.16. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al 
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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 emes per la Comissió Informativa General de data 
21 de desembre de 2020
 
Es proposa al plenari de la corporació adopció del següent, 
 
ACORD:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 8/2020 mitjançant la 
modalitat de  suplement de crèdit i crèdit extraordinari per al pressupost del present 
exercici d’acord amb el següent detall:
 
Veure Annex 1
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, 
per resoldre-les.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció 
per fer les oportunes anotacions i assentaments.

 

Expedient 1238/2020. Elaboració i Aprovació del Pressupost

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 GM JxM, TTxM, i Sr. Cano, En 
contra: 1 GM ERC, Abstencions: 3 GM PSC i 
FP, Absents: 0

Competència: Ple de la corporació
Identificació de l’expedient: Aprovació del pressupost 2021
Expedient Gestiona: 1238/2020
 
FETS
 
L’Àrea d’Intervenció ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost 
general de la Corporació, facilitant la següent documentació necessària per 
l’elaboració del pressupost: 
 
1. Certificat de la liquidació del pressupost del exercici anterior 
2. Avanç de la liquidació del pressupost de l’exercici corrent
3. Beneficis fiscals en tributs locals
4. Informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en 
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matèria de despesa social
 
Mitjançant provisió d’alcaldia que consta a l’expedient s’ha resolt iniciar l’expedient 
d’aprovació del pressupost adjuntant-se la següent documentació: 
 
1. Previsions d’ingressos i despeses 
2. Bases d’execució del pressupost 
3. Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que 
presenten en relació al pressupost vigent 
4. Inversions a realitzar en l’exercici 
5. Plans i programes de inversió i finançament per un període de 4 anys 
 
Consta en l’expedient l’Informe de l’Àrea de serveis interns, unitat de Recursos 
Humans, on es detalla la proposta de plantilla de personal de la Corporació i 
s’adjunta:
 
1. Annex de personal
 
Els ens dependents han aportat la documentació requerida per a formar el 
pressupost general.
 
Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció de projecte de pressupost de 
conformitat amb el Reial Decret Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
s’aprova el règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional. Adjuntant-se al mateix informe els Annexos: 
 
1. Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els 
pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats 
mercantils.
2. Estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiva del detall 
d’operacions de crèdit o d’endeutament pendents de reemborsament al principi de 
l’exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l’exercici i del volum 
d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic, diferenciant operacions a curt 
termini, operacions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades 
en divises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant 
el mateix exercici.
3. Informe econòmic financer, en el que s’exposen les bases utilitzades per 
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels 
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 
funcionament dels serveis i, en conseqüència l’efectiva anivellació del pressupost 
 
 
Consta en l’expedient l’Informe d’Intervenció sobre el compliment dels objectius 
d’estabilitat, regla de la despesa i deute públic de conformitat amb l’art. 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 pressupost
 
Per part de l’Àrea de Secretària  s’ha emès informe jurídic en relació a la tramitació 
del pressupost de conformitat amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
s’aprova el règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional
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FONAMENTS DE DRET
 
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de 
l'entitat local el forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
 
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti 
en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, 
almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats 
autònomes en matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a 
l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels 
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.
 
 
2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL 
enuncia que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del 
general, proposat inicialment per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a 
l'entitat local de la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada any, 
acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel que fa a les 
societats mercantils, fins i tot d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la 
participació de l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de setembre 
de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes 
anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent.
 
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  disposa 
que sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes 
autònoms, el president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, 
informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària 
detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple de la corporació 
abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.
 
4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  disposa 
l'acord d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el 
pressupost general, no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
 
5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona 
els annexos que caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, 
podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils 
amb capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms 
i societats mercantils
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- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
 
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, 
s’exposarà al públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i 
presentar reclamacions. S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es 
presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les. 
 
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici 
anterior al qual hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es 
publicarà al butlletí oficial de la província resumit per capítols i simultàniament se’n 
trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat autònoma. 
 
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una 
vegada publicat al BOP. 
 
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor 
el pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
 
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix 
que contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament 
recurs contenciós administratiu. 
 
8. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament 
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran 
anualment en ocasió de l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als 
principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació 
general de l'economia, sense que les despeses de personal puguin depassar els 
límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de pressupostos generals 
d’aplicació.
 
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, 
classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i 
que haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut 
d'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
 
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment 
de l’art. 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats 
locals.
 
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
personal al servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les 
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el 
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre 
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a 
què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
 
L’òrgan competent per l’aprovació del pressupost, així com l’aprovació de la Plantilla  
 és el Ple de la Corporació de conformitat amb l’art. 22..1.e) i i) de la Llei 7/85, de 2 
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d’abril, de bases de règim local, requerint-se l’acord majoria simple d’acord amb l’art. 
47 de l’esmentada Llei. 
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió Informativa General de data 
21 de desembre de 2020
 
Es proposa al plenari de la corporació adopció del següent, 
 
ACORD:
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2021 d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute 
públic; el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i 
empreses que l’integren. 
 
Annex 1- Pressupost 2021 resumit per capítols
 
Segon. Aprovar el sostre de la despesa no financera consolidada, per import de 
5.798.973,88 € 
 
Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general que consten a 
l’expedient.
 
Quart. Aprovar la plantilla de personal de la corporació en el sentit que figuren a 
l’annex 2, amb efectes des de l’1 de gener de 2021, així com la relació de llocs de 
treball.
 
Cinquè. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor en l’exercici al qual es refereix.
 
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia 
següent de la última publicació.
 
Sisè. Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als 
efectes de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es 
publicarà en el BOP en els termes que estableix l’art. 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.
 
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu. Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla 
conjuntament amb el resum del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

 
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia 
següent de la última publicació. 
 
La Sra. Latorre explica que no donaran el vot a favor al pressupost ja que és sabut 
que hi ha partides que no estan d’acord, com la dels sous, taxes, es baixen les 
previsions respecte al reciclatge… I que com sempre el pressupost no deixa de ser 
una previsió  que es sabrà més endavant si es compleixen o no un cop es vegi la 
liquidació. Per tant, el seu vot serà una abstenció.
 
La Sra. Agné explica que com sempre són uns comptes molt continuistes i pensen 
que no tenen cap ajuda econòmica directament  de l’Ajuntament els afectats de la 
COVID19 i que a més no s'ha admès moltes de les propostes que havien fet pel 
pressupost. I per tant votaran en contra. 
 
El Sr. Fornos diu que el seu vot serà una abstenció, que encara que no van fer 
propostes, veient els indicadors i la crisis que ens afectat creuen que no era el 
moment d’oferir grans propostes. Però com han estat treballant el 2019 i 2020 fent 
les propostes quotidianes que han anant fent, per tant el seu vot serà una abstenció. 
 
L’Alcalde respon a la Sra. Latorre, que respecta la posició del seu grup, que ja era 
una cosa que tenien clara però en tot cas no li sorpren l’actitud sinó el comentari 
final, en el sentit de que com un pressupost no deixa de ser una declaració 
d’intencions i no saben si es compliran fins que es faci la liquidació no el voten a 
favor. Li diu que el que li queda de vida política no podrà votar mai un pressupost 
perquè generalment els pressupostos es fan d’aquesta manera i que li sembla una 
justificació espectacular, insisteix en que no li sorprèn en absolut. Pel que fa a ERC, 
li diu que respecten la seva posició però no es cert que no hagin acceptat les seves 
propostes i que si el seu vot depèn de si posen o no un aparcabicicletes a la plaça de 
l’Ajuntament, doncs que ja el posaran. Perquè més enllà d’això poca cosa més hi ha 
de fons en les seves propostes, i pel que fa al que diu que l’Ajuntament no fa ajudes 
pel COVID, li diu que es miri en aquest mateix Ple al següent punt hi ha unes bases 
per ajudar a sectors determinats del municipi. Explica que evidentment no poden 
ajudar a tots els convilatans del municipi i que inclús es beneficia de tots els serveis 
habitants de Móra d’Ebre que no estan empadronats al municipi, i que una altra cosa 
és que no donin totes les ajudes que ells voldrien, i no perquè no vulguin sinó perquè 
hi ha coses que no es poden. Cal tenir present quines són les condicions 
econòmiques de l’Ajuntament, però que en tot cas entenen la seva posició. Pel que 
fa al senyor Fornos, entén el seu raonament, aprecien el gest de que no és un vot 
contrari, tot i no estar d’acord en tot el que plantegen almenys es dona la possibilitat 
de demostrar si en un futur poden gestionar-ho tot com voldrien. 
 
El Sr. Melchor demana a la senyora Agné que li expliqui lo de les ajudes… que ja li 
va explicar perquè alguns municipis poden donar unes ajudes i altres no. No entén 
com diu que vota en contra perquè no es van fer cas a les seves peticions a la línia 
del pressupost, perquè no és veritat. Comenta que té aquí les peticions d’ERC, com 
p.e. la del manteniment de l’Arxiu Comarcal, que hauria de saber quin tipus de 
conveni hi ha amb el Consell Comarcal. El conveni és a tres bandes, Ajuntament, 
Consell Comarcal i Departament de Cultura on es diu que l’Ajuntament de Móra 
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d’Ebre sense rebre diners s’encarrega del manteniment i pagament de despesa de 
funcionament, el que no pot acceptar l’Ajuntament és que s’hagi de canviar un 
aparell d’aire condicionat que val entre 30.000 i 35.000 euros ja que per ells això no 
és manteniment sinó que es canvi de mobiliari. Un altre punt, asfaltat de les zones 
més malmeses dels camins del terme, li explica que el manteniment es fa i el pot 
veure al pressupost.
 
L’Alcalde pregunta que quin camí en concret s’ha d’arreglar? La Sra. Agné diu que 
els que estan més malmesos. 
 
L’Alcalde li diu si li en pot dir algun? La Sra. Agné respon que ara mateix no, que són 
zones.
 
El Sr. Melchor continua en altres aspectes de les peticions del grup d’ERC. S’entaula 
una discussió entre el sr. Melchor, el Sr. Alcalde i la Sra. Agne, pel  que fa a la resta 
d’aspectes.
 

 

Expedient 1144/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva, COVID

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist l’acord del Plenari de la Corporació en sessió de data 29 d’octubre de 2020, que 
a continuació es transcriu literalment:
 
“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.”
 
En data 13 de novembre de 2020 es va publicar al BOPT edicte d’informació pública 
per un termini de vint dies a comptar del dia següent al de la inserció al bopt i a 
l’e-tauler d’anuncis de l’ajuntament perquè els interessats poguessin examinar 
l’expedient i presentar les al·legacions que consideressin oportunes.
 
Durant el termini d’exposició pública abans indicat i arran de la diversa i constant 
normativa aprovada per les diferents administracions públiques degut a la pandèmia 
de la COVID-19, com ha estat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i posteriors 
modificacions, algunes activitats econòmiques, com les de restauració i els centres 
d’estètica i altres, es van veure obligades a tancar. 
 
És per tot això que per part de l’Ajuntament s’ha cregut oportú presentar una 
proposta d’al·legacions d’ofici a 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.
 
En l’escrit presentat es motiva que resulta convenient adaptar les bases als canvis 
succeïts i a les novetats normatives en vigor i futures que puguin esdevenir en 
l’exercici actual i posteriors, de manera que s’han de modificar alguns articles per tal 
d’ajustar-los genèricament a les circumstàncies socials, sanitàries i econòmiques 
derivades de la COVID-19. D’aquesta manera, els ajuts es destinaran a les activitats 
que han estat tancades durant els diferents períodes d’aquest any i als successius 
períodes que puguin donar-se en els propers exercicis en motiu de la pandèmia de la 
COVID-19.
 
L’escrit d’al·legacions proposa la modificació de les bases següents:
 
“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 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.”
 
“QUARTA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ.
 
L’import de l’ajut no excedirà de l'import total dels rebuts dels períodes en què les 
activitats han estat tancades de l’anualitat corresponent 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.”
 
“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 dels trimestres en 
què les activitats han estat tancades de l’anualitat corresponent de 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 els certificats 
d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social.
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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 els rebuts trimestrals de la taxa de les escombraries de l’anualitat 
corresponent. 
 
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.”
 
 
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 emes per la Comissió Informativa General de data 
21 de desembre de 2020
 
Es proposa al plenari de la corporació adopció del següent, 
 
ACORD:
 
PRIMER: Estimar les al·legacions proposades d’ofici per part de l’Ajuntament d’acord 
amb els motius justificats en la part expositiva del present acord.
 
SEGON: Aprovar definitivament 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, un cop 
introduïdes les al·legacions proposades.
 
TERCER: Publicar anunci d’aprovació definitiva de 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 al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a l’e-tauler d’anuncis de l’ajuntament (www.moradebre.cat).

 

Expedient 887/2020. Procediment Genèric, conveni Jeroni Moragas

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès que el Departament d’Educació proposa la signatura d’un conveni amb 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre per tal de desenvolupar el projecte “Anem per feina”, 
promogut pel Centre Jeroni de Moragas, orientat a  l’atenció educativa a la diversitat 
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de l’alumnat d’educació secundària, en el marc dels programes de diversificació 
curricular.
 
Com sigui que l’acord de l’ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com s’estableix a 
l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol.
 
A la vista de l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’agost de 2020, 
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió Informativa General de data 
21 de desembre de 2020
 
Es proposa al plenari de la corporació adopció del següent, 
 
ACORD:
 
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
per al desenvolupament del projecte “Anem per feina”, per als cursos 2020/21 i 
2022/23.
 
SEGON: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de la documentació adient per fer 
efectiu aquest acord.
 
TERCER: Comunicar aquest acord al Departament d’Educació i a la regidoria 
d’Educació i al Centre “Jeroni de Moragas”. 

 

Expedient 1373/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció), Mora 
d'Ebre BUS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Mitjançant conveni de col·laboració signat en el seu dia entre l’ajuntament de Móra 
d’Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la gestió del servei públic de 
transport de a persones amb mobilitat reduïda on es posava a disposició del Consell 
els serveis d’un xofer que constava a la plantilla de l’ajuntament.
 
Que a l’any 2020 queda vacant el lloc de treball de xòfer, atès que els serveis de 
transports són realitzats per la societat Móra d’Ebre Bus, SLU.
Que el Ple de l'Ajuntament de Móra d’Ebre, en la sessió de data 21 de gener de 2005 
va aprovar la constitució de la societat mercantil Móra d’Ebre Bus, SLU. Així com 
l’adscripció a la societat mercantil dels béns, obligacions i drets dels quals era titular 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre que dur a terme la gestió i explotació del servei 
municipal de transports.
Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de seguir mantenint aquest conveni de 
col·laboració amb el Consell comarcal, entre d’altres serveis, es fa necessari 
subscriure un conveni amb Móra d’Ebre Bus, SL amb la següent finalitat:
 
Posada a disposició i reserva en favor de l’ajuntament, d’un nombre determinat 
d’hores del seu personal per realitzar les funcions de xofer.
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D’acord amb l’establert al Decret d’alcaldia núm. 20190049 de data 21 de juny de 
2019, de delegació de competències de l’Alcalde a la Junta de Govern Local així 
com l’acord de delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern 
Local,
 
A la vista de l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2020, 
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió Informativa General de data 
21 de desembre de 2020,
Es proposa al plenari de la corporació adopció del següent, 
ACORD:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la 
societat municipal Móra d’Ebre Bus, SLU, de reserva horària de personal per a 
realitzar les funcions de xofer.
 
SEGON: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de la documentació adient per fer 
efectiu aquest acord.
 
TERCER: Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquest acord.  
 
QUART: Comunicar aquest acord a la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU per a la seva 
aprovació i formalització. 

 

Expedient 699/2020. Tancament i Liquidació del Pressupost, compte general 
2019

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 GM JxM, TTxM, i Sr. Cano, En 
contra: 0, Abstencions: 4 GM PSC, ERC i 
FP, Absents: 0

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 15 de juliol de 2020 es va incoar 
l’expedient per a l’aprovació del Compte general de l’exercici 2019.
 
El Sr. President de la Corporació presenta els comptes corresponents a l’exercici 
2019. 
 
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació 
bàsica, complementària i annexos.
 
Tots els assistents han tingut a la seva disposició, per poder examinar, els comptes 
anuals, els justificants, l’informe d’Intervenció i els annexos, tal com es va comunicar 
als membres de la Comissió en escrit de data 17 de setembre de 2020, tal com 
consta al registre general de documents d’aquest Ajuntament.
 
El compte general de l’exercici de 2019,  que correspon a la Corporació integrada per 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa i la 
Societat Móra d’Ebre Bus SL ha estat elaborat d’acord amb el conjunt normatiu 
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següent:
 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.
 Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei 
d’hisendes locals.
 Ordre HAP/1782/2013, de 3 d’octubre pel qual s’aprova el model simplificat de 
comptabilitat local / Ordre HAP/1781/2013, de 3 d’octubre, per la qual s’aprova el 
model normal de comptabilitat local. 
 Ordre EHA3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura 
pressupostària de les entitats locals. 
 
D’acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació integrada per 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Patronat de l’Escola Municipal de Musica i Dansa i la 
Societat Móra d’Ebre Bus SL està format pels següents documents comptables:
 
a) Ajuntament i Escola Municipal de Música i Dansa:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- Memòria
 
b) Societat Móra d’Ebre Bus SL:
- Memòria Comptes Anuals
- Informe de Gestió
- Comptes de Pèrdues i Guanys
- Balanç de Situació
- Balanç de Sumes i Saldos
 
 
Documentació complementària:
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i 
de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos 
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats del comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient.
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual ha dictaminat favorablement sotmetre al 
Ple de la corporació l’aprovació del compte general en data 26 d’octubre de 2020.
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S’ha exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 
2 de novembre de 2020.
 
Durant el termini de quinze dies en que s’ha exposat públicament el Compte General 
a fi que durant aquest termini i vuit dies més es poguessin presentar per escrit les 
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, no s’han presentat.  
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la 
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions 
concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
 
Per tant,  A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió Informativa General 
de data 21 de desembre de 2020
 
Es proposa al plenari de la corporació adopció del següent, 
 
ACORD:
 
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, 
integrats pels següents documents comptables corresponents a l’Ajuntament:
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 17.621.883,03 euros, un 
passiu de 6.621.628,58 euros i un resultat de l’exercici de -362.222,33 euros.
- Comptes de resultat econòmic patrimonial: el qual en tacar l’exercici presenta un 
resultat de -362.222,33 euros. 
- Liquidació del pressupost: en tacar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de 957.188,23 euros, unes obligacions pendents de pagament de 811.041,97 euros, i 
un resultat pressupostari ajustat de -115.534,60 euros. 
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant 
l’exercici, és parteix d’un patrimoni net de 11.179.645,95 euros i al final de l’exercici  
hi ha un patrimoni net de 11.000.254,45 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha 
hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 145.786,18 
euros i s’arriba a unes existències finals de 184.304,33 euros.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del 
pressupost. 
 
Segon.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, 
integrats pels següents documents comptables corresponents al Patronat de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa:
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 92.718,90 euros, un passiu 
de 6.482,59 euros i un resultat de l’exercici de -4.504,21 euros.
- Comptes de resultat econòmic patrimonial: el qual en tacar l’exercici presenta un 
resultat de -4.504,21 euros. 
- Liquidació del pressupost: en tacar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de 29.146,43 euros, unes obligacions pendents de pagament de 1.641,58 euros, i un 
resultat pressupostari ajustat de -879,81 euros. 
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant 
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l’exercici, és parteix d’un patrimoni net de 90.740,52 euros i al final de l’exercici  hi ha 
un patrimoni net de 86.236,31 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha 
hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 28.471,36 
euros i s’arriba a unes existències finals de 18.336,03 euros.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del 
pressupost. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, 
integrats pels següents documents comptables corresponent a la Societat Móra 
d’Ebre Bus SL:
 
- Memòria Comptes Anuals
- Informe de Gestió
- Compte de Pèrdues i Guanys
- Balanç de Situació
- Balanç de Sumes i Saldos
 
 
Quart.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos 
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
 
Cinquè.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determinen els articles mencionats a la part expositiva.

 

Expedient 1403/2020. Procediment Genèric, Reclassifiació plaça secretaria

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10 JxM, TTxM, FP i Sr. Cano, En 
contra: 0, Abstencions: 3 GM PSC i ERC, 
Absents: 0

Atès que per acord plenari adoptat en sessió de data 2 de març de 2004 es va 
proposar a la Direcció General d’Administració Local la requalificació del lloc de 
treball de Secretaria de classe segona, categoria d’entrada, com a Secretaria de 
classe tercera, categoria Secretaria-intervenció.
 
Atès que per resolucions de la mateixa Direcció General de data 18 de març 
(GAP/1357/2004 i GPA/1358/2004) es va requalificar el lloc de treball de la 
Secretaria d’aquest Ajuntament i es va amortitzar del lloc de treball d’interventor.
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Per acord plenari adoptat en sessió del 27 de juny de 2013 es va proposar a la 
Direcció General d’Administració Local la reclassificació del lloc de treball de 
Secretaria-Intervenció de classe tercera, categoria Secretaria-intervenció a 
Secretaria de classe segona, categoria d’entrada.
 
Per Resolucions GRI/1902 i GRI/1903  de data 2 de setembre, es reclassificà el lloc 
de treball de Secretaria-Intervenció i es creà i classificà el lloc de treball d’Intervenció 
de l’ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atesa la memòria de l'alcaldia redactada a l'efecte i què consta a l'expedient, 
destacant-se entre d'altres, que les circumstàncies i motivacions esmentades a la 
memòria de data 3 de juny de 2013, que varen servir de base per la requalificació 
d’aquests llocs de treball, no han produït l’efecte esperat i desitjat en el seu moment.
 
Atès que es considera indispensable la requalificació del lloc de treball de Secretaria 
de classe segona, categoria d’entrada, com a Secretaria de classe tercera, categoria 
secretaria-intervenció, donat que aquests llocs de treball no s’han arribat a ocupar 
definitivament i a més és del tot inviable econòmicament per un municipi com Móra 
d’Ebre, tenint en compte les justificacions raonades en la memòria de l’alcaldia.
 
Atès el que estableixen els articles 53, 54 i 56 del RD 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local com habilitació 
de caràcter nacional, en relació amb l'article 2 del mateix cos legal. 
 
Es proposa a la Comissió Informativa General l’adopció del següent acord per a 
posterior acord del Plenari de la Corporació,
 
ACORD:
 
Primer: Sol·licitar la Direcció General d’Administració Local del Departament de la 
Presidència la requalificació del lloc de treball de Secretaria de classe segona, 
categoria d’entrada, com a Secretaria de classe tercera, categoria 
Secretaria-intervenció, d’acord amb la memòria que consta a l’expedient.
 
SEGON: Facultar el senyor Alcalde per la signatura de la documentació adient. 
 
TERCER: Donar trasllat d'aquesta resolució a la DGAL del Departament de la 
Presidència.

 

Expedient 15/2021. Procediment Genèric, aixecar objeccions

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 9 GM JxM, 
TTxM i Sr Cano , En 
contra: 0, Abstencions: 
4 GM PSC, ERC i FP, 
Absents: 0
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Atès que a les diferents sessions de Junta de Govern Local s’ha acordat aixecar les objeccions 
següents, formulades per la intervenció en els diferents informes en relació a l’autorització,  
disposició  i  reconeixement  d’obligacions  (ADO)  i  el  pagament  de les  despeses  que s’han 
realitzat duran l’exercici 2020, i continuar la tramitació de l’expedient i procedir al pagament:
 
 

NRE N. Fra Proveïdor Concepte Import Objecció

- -
Mora d’Ebre 

BUS SL
Aportació 

2020
4.000€

Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL

- - AEAT
Diferències 
IRPF 2015

1.487,39
Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL

- -
AEAT

Diferències 
IRPF 2016

3.828,41
Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL

- -
AEAT

Diferències 
IRPF 2017

3.297,26
Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL

- -
Mora d’Ebre 
Bus SL

Aportació 
2020

16.000,00
Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL

- -
Escola de 
Música

Aportació 
2020

15.000
Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL

- -
Mora d’Ebre 
Bus SL

Aportació 
2020

9.000
Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL

- -
Mora d’Ebre 
Bus SL

Aportació 
2020

4.000,00 Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL.

1284 407937
Endesa 
Energia, SAU

Enllumenat 
Centre 
Obert

219,82 Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL.

1286 407563

Endesa 
Energia, SAU

Enllumenat 
pis            C/ 
Gràcia, 7 
1-1

54,27 Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL.

1287 407591

Endesa 
Energia, SAU

Enllumenat 
pis C/ 
Gràcia, 7 
2-3

54,92 Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL.

- -
Mora d’Ebre 
BUS SL

Aportació 
2020

5.000€
Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 
176 TRLRHL

 
Atès el que disposa l’article 217 del TRLRHL correspondrà al president de l’entitat resoldre la 
discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en cap cas.  
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No obstant, les discrepàncies per insuficiència i inadequació del crèdit o quan es refereixi a 
obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui competència del Ple, llavors haurà de 
resoldre-les aquest. 
 
Atès que amb la modificació de crèdit que es proposa aprovar en aquesta mateixa sessió, 
aquestes objeccions queden esmenades ja que es consigna crèdit  adequat i  suficient per 
atendre aquetes despeses. 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD:
 
PRIMER: Ratificar els acord de les diferents sessions de Junta de Govern Local d’aixecar les 
següents objeccions formulades per la intervenció i continuar la tramitació dels expedients i 
procedir al pagament:
 

NRE N. Fra Proveïdor Concepte Import Objecció

- -
Mora d’Ebre 

BUS SL
Aportació 

2020
4.000€

Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 176 

TRLRHL

- - AEAT
Diferències 
IRPF 2015

1.487,39
Insuficiència de 

crèdit; art. 172 i 176 
TRLRHL

- -
AEAT

Diferències 
IRPF 2016

3.828,41
Insuficiència de 

crèdit; art. 172 i 176 
TRLRHL

- -
AEAT

Diferències 
IRPF 2017

3.297,26
Insuficiència de 

crèdit; art. 172 i 176 
TRLRHL

- -
Mora d’Ebre 
Bus SL

Aportació 
2020

16.000,00
Insuficiència de 

crèdit; art. 172 i 176 
TRLRHL

- -
Escola de 
Música

Aportació 
2020

15.000
Insuficiència de 

crèdit; art. 172 i 176 
TRLRHL

- -
Mora d’Ebre 
Bus SL

Aportació 
2020

9.000
Insuficiència de 

crèdit; art. 172 i 176 
TRLRHL

- -
Mora d’Ebre 
Bus SL

Aportació 
2020

4.000,00 Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 176 

TRLRHL.

1284 407937
Endesa 
Energia, SAU

Enllumenat 
Centre 
Obert

219,82 Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 176 

TRLRHL.

1286 407563

Endesa 
Energia, SAU

Enllumenat 
pis            C/ 
Gràcia, 7 
1-1

54,27 Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 176 

TRLRHL.
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1287 407591

Endesa 
Energia, SAU

Enllumenat 
pis C/ 
Gràcia, 7 
2-3

54,92 Insuficiència de 
crèdit; art. 172 i 176 

TRLRHL.

- -
Mora d’Ebre 
BUS SL

Aportació 
2020

5.000€
Insuficiència de 

crèdit; art. 172 i 176 
TRLRHL

  
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal.
 

 

Expedient 243/2021. Procediment Genèric, moció FMC per reclamar paper actiu 
dels municipis en l'assignacuió i gestió dels fons europeus.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es dona compte de la moció que presenta  la FMC per reclamar paper actiu dels 
municipis en l'assignació i gestió dels fons europeus que es transcriu tot seguit:
 
"MOCIÓ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS 
EN  L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT 
GENERATION EU. 
La Unió Europea ha previst donar resposta a l’actual crisi econòmica i social que 
vivim, arran de la pandèmia de la COVID19, amb el paquet pressupostari més gran 
mai finançat fins al moment. Aquesta és una notícia que celebrem perquè s’allunya 
de respostes del passat i aborda una solució global, solidària i compartida per part de 
tots els estats membres de la UE.  
El nou pressupost que s’està gestant en les institucions europees vol impulsar un Pla 
de Recuperació conformat per dos grans paquets econòmics. Per una banda, el 
Marc Financer Plurianual 2021-2027 de 1.074 milions d’euros, finançat amb recursos 
propis. Per una altra, el Next Generation EU de 750.000 milions d’euros, que es 
finançarà a través dels mercats internacionals i que suposa una novetat important.  
El passat dia 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar la creació d’aquest 
paquet econòmic anomenat Next Generation EU, com un instrument excepcional de 
recuperació, per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la 
pandèmia.  
Aquest acord autoritza a la Comissió Europea a endeutar-se fins a 750.000 milions 
d’euros en nom de la UE per donar una resposta europea coordinada dels estats 
membres enfront de la pandèmia.  
El Next Generation EU preveu un Mecanisme de Recuperació i Resiliència de 
672.500 milions d’euros, compost per 360.000 milions d’euros en préstecs -que 
hauran de ser reemborsats en 30 anys-, i 312.500 milions d’euros en subvencions no 
reemborsables. D’aquests darrers a Espanya en corresponen 72.000 milions 
d’euros.  
El passat dia 7 d’octubre, el Govern estatal va presentar el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència que guiarà l’execució d’aquests 72.000 milions d’euros 
dels fons europeus fins al 2023. Aquest Pla s’inspira en l’Agenda del Canvi, l’Agenda 
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i s’estructura al voltant 
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de quatre grans àmbits de transformació: la transició ecològica, la transformació 
digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial.  
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix 10 polítiques de reforma 
estructural per un creixement sostenible i inclusiu, on el món local hi té molt a dir. La 
mobilització d’aquest gran volum de recursos econòmics suposa una oportunitat 
única de transformació del nostre país, de la qual els Ajuntaments no en volem ni 
podem ser aliens.  
Com el mateix Pla contempla, l’envergadura d’aquest repte requereix el concurs de 
la societat articulat a través del Govern, institucions europees, Parlament, 
Comunitats Autònomes, corporacions locals i agents socials.  
Des de l’inici de la pandèmia, els Ajuntaments hem hagut de fer un sobreesforç 
econòmic per acompanyar les respostes que altres administracions aprovaven per 
fer front a la crisi sanitària i les conseqüències de les mateixes en els nostres 
municipis. En cap cas aquest esforç s’ha vist acompanyat de majors recursos 
econòmics, alhora que els ingressos s’han vist greument perjudicats.  
Els ens locals som l’administració més pròxima a la ciutadania, la que millor coneix 
les necessitats i especificitats del nostre territori, la més eficient en la gestió dels 
recursos públics i la que genera més cohesió social.  
Sense l’enorme tasca que hem realitzat els ens locals en aquesta pandèmia i que 
continuem desenvolupant, la repercussió d’aquesta s’hauria vist encara més 
agreujada. Per aquest motiu també estem convençuts que no serà possible una 
recuperació de l’actual crisi sanitària, econòmica i social amb cohesió, si no 
disposem d’uns ajuntaments forts, amb més autonomia i més capacitat financera. 
Una part important de la demanda del municipalisme ha tingut resposta fa poques 
setmanes gràcies al canvi de recomanacions realitzades per la Comissió Europea i 
conseqüentment pel Ministeri d’Hisenda, que va anunciar la suspensió de l’aplicació 
de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021. Aquesta mesura possibilita l’ús 
dels romanents i superàvits dels ajuntaments, sense limitació del destí.  
Però, davant de l’evolució de la pandèmia i les mesures que cal prendre per aturar-la 
que repercuteixen de forma directa en la davallada de molts dels sectors econòmics i 
en l’empobriment dels nostres pobles i ciutats, els ens locals necessitem més 
recursos addicionals per a fer inversions de futur. 
Per altra banda, la Generalitat de Catalunya també ha de preparar l’escenari per 
portar a terme una execució eficaç d’aquests recursos. Serà necessari reforçar la 
coordinació amb el Govern d’Espanya, per poder canalitzar els recursos de la forma 
més adequada i eficient possible perquè es puguin executar completament, i amb el 
món local, per establir una valoració conjunta dels projectes que impacten 
directament en els nostres pobles i ciutats. 
És per això que, davant de la mobilització més gran de recursos portada a terme per 
la UE, sol·licitem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Móra d'Ebre l’adopció dels 
següents acords:  
1. Sol·licitar al Govern d’Espanya un espai permanent de representació del 
municipalisme en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà amb 
les Comunitats i Ciutats Autònomes.  
2. Sol·licitar al Govern d’Espanya una assignació directa dels Fons Europeus 
assignats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que no passi per la 
tutela de les Comunitats Autònomes.  
3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del món 
local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus per als 
municipis. 
4. En relació a la part dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU que 
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gestionaran directament les Comunitats Autònomes, reclamar al Govern de la 
Generalitat de Catalunya la constitució d’una taula de coordinació amb el món local 
per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests 
siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de l’execució, un cop siguin aprovats. 
5. Traslladar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Provincias, als 
grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya".
 

 

Expedient 1281/2020. Procediment Genèric, moció Consells esportius de 
Catalunya

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es dona compte de la moció que presenta els Consells esportius de Catalunya, per 
declarar l'activitat física bé essencial, que es transcriu tot seguit:
 
"MOCIÓ DE SUPORT A LA PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS DE 
CATALUNYA PER DECLARAR L’ACTIVITAT FÍSICA “BÉ ESSENCIAL”
 
Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé 
essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, 
l’educació, els serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem:
▪ Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, 
especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.
▪ Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint 
tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del 
Consell Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en 
gimnasos i piscines climatitzades.
▪ Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les 
restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista 
que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar 
mesures per garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, 
especialment en el marc de les entitats sense ànim de lucre.
▪ Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola 
que la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de 
l’Esport amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya.
▪ Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern 
cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per a garantir la 
continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de 
la situació de pandèmia.
▪ Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el 
sector esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la 
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius, 
s’haurien de diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense 
ànim de lucre i les administracions locals que són les principals prestadores de 
serveis esportius a la població.
▪ Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les 
bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el 
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manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin 
produir.
És per tot el que s’ha exposat, que  es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels 
següents ACORDS:
PRIMER. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la 
petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial 
a Catalunya.
SEGON. Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
concretament a la conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general 
de l’Esport i l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
  
ADRECES ON ENVIAR LA MOCIÓ
Generalitat de Catalunya
Plaça Sant Jaume, 4
Palau de la Generalitat
08002 Barcelona
 
Unió de Consells Esportius de Catalunya
C/ Conxita Supervia, 17 Ent. 1a
08028 Barcelona
CIF: G60819000
comunicacio@ucec.cat
 

 

Expedient 244/2021. Procediment Genèric, moció GM FP, de suport al poble 
saharaui

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3, En contra: 0, 
Abstencions: 10, Absents: 0

Es dona compte de la moció que presenta el GM de FP de suport al poble saharaui, 
que tot seguit es transcriu:
 
Moció de FEM POBLE AMUNT (CUP) de suport al poble Sahrauí per la deriva 
armada i ocupació militar del Guerguerat per part del regne del Marroc.
El passat 21 d’octubre, desenes d’activistes sahrauís es van reunir per manifestar-se 
pacíficament al sud dels territoris alliberats del Sàhara Occidental, a la carretera que 
uneix la porta il·legal de Guerguerat amb Mauritània. Els i les manifestants van tallar 
aquesta via per reclamar la fi de l’ocupació marroquina, la fi de l’espoli de recursos 
naturals del Sàhara Occidental per part del Marroc i la celebració del 
referèndum d’autodeterminació, un referèndum pactat des de l’any 1991 amb la 
signatura de l’alto el foc entre el govern de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica (RASD) i el Regne del Marroc.
La matinada del 13 de novembre, el Regne del Marroc va travessar la bretxa il·legal 
del Guerguerat per desallotjar els i les manifestants sahrauís, trencant tots els acords 
acceptats. Davant d’aquesta situació el Front Polisario va haver d'intervenir per 
protegir els civils de les agressions marroquines, mentre aquests intentaven  obrir 
una altra porta al mur de la vergonya per poder seguir amb l’espoli de recursos del 
Sàhara Occidental. L’atac va ser respost pel Front Polisario amb una maniobra 
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militar.
Tot això va portar al Govern de la RASD a declarar el trencament de l’alto el foc i a 
avisar d’una escalada militar al Sàhara Occidental que pot desencadenar en una 
guerra després de 29 anys de no-agressió. L'Estat Espanyol té una gran 
responsabilitat vers la comunitat sahrauí, ja que el Regne del Marroc ocupa 
il·legalment els seus territoris des del novembre de l’any 1975, en què Espanya, 
signant els acords tripartits de Madrid, va fugir del Sàhara Occidental deixant la 
població sahrauí abandonada i sense promoure un pla de descolonització, tal com 
obligaven les Nacions Unides.
Des de l’any 1991, amb la signatura de l’alto el foc i la creació de la MINURSO (la 
Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental) el poble sahrauí 
ha estat exemple de lluita no violenta i ha advocat sempre per la celebració del 
referèndum d’autodeterminació que havia de promoure i garantir Nacions Unides. 
La missió de la MINURSO ha fracassat durant vint-i-nou anys, amb el beneplàcit de 
la comunitat internacional i amb l’Estat espanyol al capdavant, tot i ser l’estat 
reconegut com a potència administradora del territori del Sàhara Occidental per 
múltiples resolucions de les Nacions Unides.
Durant tots aquests anys, el Regne del Marroc ha vulnerat contínuament els drets de 
la població sahrauí, silenciant brutalment la veu de les activistes que viuen als 
territoris ocupats del Sàhara Occidental. Un clar exemple és el que va passar fa just 
deu anys amb el desmantellament del campament de la dignitat de Gdeim Izik, on 
milers de sahrauís es van manifestar durant un mes per denunciar l’ocupació il·legal 
del regne alauita i l’espoli de recursos naturals que pateix el poble sahrauí.
Amb la protesta del Guerguerat, la comunitat internacional ha tingut l'oportunitat de 
donar suport al poble sahrauí, però un cop més, ha mirat cap a una altra banda.
Sabent-se impune dels seus actes, el Regne del Marroc ha decidit trencar els acords 
de l’alto el foc. Cal que les Nacions Unides actuïn en conseqüència del que diuen en 
les nombroses resolucions en les quals reclamen una finalització del procés de 
descolonització. Si no és així, l’escalada militar pot anar a més, i iniciar així un altre 
conflicte armat que podria suposar l'ocupació del regne del Marroc dels territoris de 
la República del Sàhara Occidental.
Per aquests motius, FEM POBLE AMUNT (CUP) de Móra d'Ebre proposa que el Ple 
municipal de l'Ajuntament adopti els següents ACORDS:
PRIMER: Que l’Ajuntament de Móra d'Ebre es posicioni a favor del 
dret d’autodeterminació del poble sahrauí i de condemna a l’ocupació marroquí del 
Sàhara Occidental, així com de les actuacions que han portat al trencament de l’alto 
el foc.
SEGON: Demanar a la Generalitat de Catalunya un clar suport al 
dret d'autodeterminació del Sàhara Occidental i que condemni l'ocupació del territori 
sahrauí i el trancament de l'alto el foc per part del Regne del Marroc.
TERCER: Exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, 
així com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí davant les 
constants violacions d'aquests perpetrades per les forces policials i militars del 
Marroc als territoris ocupats del Sàhara Occidental.
QUART: Exigir al govern espanyol que assumeixi la seva responsabilitat com a 
potència administradora del territori del Sàhara Occidental en procés 
de descolonització i que lideri, amb la MINURSO, la celebració immediata 
d’un referèndum que reconegui el dret d’autodeterminació del poble sahrauí.
CINQUÈ: Exigir al govern espanyol que es paralitzi el comerç d’armes amb 
el Marroc, que s’aturi l’espoli dels recursos naturals i econòmics del 
Sàhara Occidental ocupat.
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SISÈ: Traslladar el present acord al ministre d’Afers Exteriors, Ambaixador del 
Marroc a Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, a la President del Govern de 
l’Estat, al President del Senat, al President del Parlament de Catalunya, President 
del Parlament Europeu i al representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i 
Política de Seguretat, a la Federació ACAPS, ACAPS WILAYA ALT PENDES, 
MADRASA CATALUNYA i a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Sahrauí.

 

Expedient 245/2021. Procediment Genèric, Moció GM FP reguig transvasament 
Conca de Barcerà

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 12, 
Abstencions: 0, Absents: 0

Es dona compte de la moció que presenta el GM de FP en relació al rebuig del 
transvassament a la Conc a de Barberà, que tot seguit es transcriu:
 
"MOCIÓ QUE PRESENTA FEM POBLE AMUNT PER REBUTJAR EL 
TRANSVASAMENT A LA CONCA DE BARBERÀ, PER LA DISSOLUCIÓ DEL 
CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA (CAT) I PER INSTAR A L'AJUNTAMENT 
DE MÓRA D’EBRE A PRESENTAR AL·LEGACIONS AL NOU PLA HIDROLÒGIC 
NACIONAL
El temporal Glòria que va afectar el litoral dels Països Catalans fa vuit mesos va tenir 
un especial impacte al Delta de l'Ebre i va posar sobre la taula com la inacció política 
ha perjudicat el dia a dia de tot un territori i ha posat en perill la seva supervivència.
El Delta de l'Ebre, com a ecosistema fràgil i dinàmic amb àmplies zones inundables, 
té una gran vulnerabilitat. Este fet es veu agreujat per la falta de sediments 
transportats pel riu Ebre que són retinguts als embassaments (l'aportació de 
sediments s'ha reduït més del 95% en les últimes dècades) i per la poca aigua que 
porta el riu, que dificulta el transport dels escassos sediments que té.
Els greus impactes del temporal pel futur del Delta no han suposat un canvi de rumb 
en les polítiques plantejades pel govern de l'Estat espanyol ni pel català. Per 
exemple, el mes l'agost d'enguany, el Consell de Ministres autoritzava un nou 
transvasament, 4,99 hectòmetres cúbics, a Cantàbria, i el govern català signava que 
l'aigua de l'Ebre es pugui transferir també a la Conca de Barberà per abastir nou 
municipis de la Baixa Segarra.
Dos plans als quals les entitats ecologistes i de defensa del riu i del Delta s'hi 
oposen, ja que han dinamitat la possibilitat de començar a implementar polítiques de 
gestió que respectin el cabal ecològic i permetin l'arribada d'aigua i sediments per 
mantenir la integritat física del Delta.
Aquesta aprovació de l'allargament de les infraestructures del minitransvasament a 
Tarragona per portar l'aigua al Conca de Barberà, tot i l'oposició de les entitats 
ecologistes de la mateixa zona que reclamen alternatives com l'aprofitament del 
volum d'aigua del subsòl i la instal·lació de plantes potabilitzadores gestionades 
municipalment, ha tornat a posar en relleu la necessitat de treballar per la dissolució 
del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), organisme creat per gestionar el 
minitransvasament al Camp de Tarragona. Hi ha hagut 30 anys perquè els municipis i 
empreses receptores d'aigua hagin creat les seves infraestructures per 
autoabastir-se i deixar de dependre de l'aigua de l'Ebre. És per això, que des FEM 
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POBLE AMUNT (CUP) veiem la necessitat d'exigir la redacció d'un pla de retorn de 
cabals que acabi amb el mini transvasament de l'Ebre a Tarragona i que treballi en la 
planificació de canvis en la captació, com la reutilització d'aigua regenerada, la 
descontaminació de pous, la millora de l'eficiència de les xarxes de distribució 
d'aigua, la recollida de pluvials, campanyes de reducció de consum d'aigua, etc. A tot 
això, cal sumar-hi la falta de transparència d'aquest organisme, que es nega a fer 
públiques les retribucions dels seus membres. Recordem que la CUP va sol·licitar al 
CAT saber quina retribució rebia l'alcaldessa de Tortosa Meritxell Roigé quan presidia 
l'organisme, i tot i la resolució del GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la 
informació Pública de la Generalitat) exigint al CAT que ens facilites aquesta 
informació, aquest es va negar i va recórrer la decisió via contenciós administratiu. 
Com ja vam dir en el seu moment, solament entenem la presència de polítics 
ebrencs en aquest organisme si és per derogar la concessió de 4m2/s, desmantellar 
la infraestructura i dissoldre el mateix organisme.
A aquestes amenaces, cal sumar-hi el nou Pla Hidrològic 2021-2017 que es preveu 
que augmenti les dotacions de reg, la creació de nous embassaments o l'autorització 
de minitransvasaments com el ja assenyalat de Santander.
Finalment, el passat 18 de setembre la CUP-CC presentava al parlament una 
proposta de resolució (PR) on instava al Govern de la Generalitat a aturar el projecte 
del transvasament a la Conca de Barberà i la dissolució progressiva del CAT, entre 
d'altres coses. La PR va ser tombada amb els vots en contra del PP, PSOE, Cs, ERC 
i JuntsxCat. Després d'això i tot l'exposat al llarg de la moció, es fa evident la 
necessitat d'organitzar un front institucional ebrenc que insti al Govern de la 
Generalitat a aturar les polítiques d'agressió al Delta i al conjunt de les Terres de 
l'Ebre i que reculli les reivindicacions de les organitzacions en defensa del territori 
com la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de FEM POBLE AMUNT (CUP) proposa 
al Ple de l’Ajuntament de MÓRA D’EBRE l’adopció dels següents ACORDS
1. Rebutjar el transvasament del riu Ebre a la Conca de Barberà i instar al Govern de 
la Generalitat a què aturi el projecte.
1. Instar al Govern de la Generalitat perquè redacti un pla de retorn de cabals i de 
dissolució gradual del CAT (Consorci d'Aigües de Tarragona) per posar fi al mini 
transvasament de l'Ebre a Tarragona i que incorpori una planificació de canvis en la 
captació i projectes d'estalvi d'aigua.
2. Que l'Ajuntament de Móra d’Ebre treballi de forma activa per la defensa del riu i 
del Delta presentant al·legacions als estudis de la Confederació Hidrogràfica de 
l'Ebre abans de fer el nou Pla de Conca. Així com, instar a la resta d'Ajuntament de 
Terres de l'Ebre a què ho facin.
3. Donar tot el suport institucional a la PDE en totes les exigències i reivindicacions 
que planteja.
4. Donar trasllat d’aquests acords a la PDE, Consell comarcal de la Ribera d’Ebre, 
Diputació de Tarragona i a la Generalitat de Catalunya
 
 
El Sr. Fornos explica la moció.
 
La Sra. Agné diu que hi ha algun punt que no estan d’acord i per això votaran en 
contra.
 
El Sr. Fornos pregunta que en quin punt no estan d’acord? 
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L’Alcalde diu que primer fem els torns de paraula pertinents.
 
La Sra. Latorre diu que ells votaran en contra perquè pensen que no es pot negar 
l’aigua a ningú i que en quant a que es desfaci el consorci d'aigües de Tarragona, 
Amposta s’està beneficiant per la dessalinització de l’aigua dels pous i per tant, 
pensen de que no es convé que es desfaci.
 
El Sr. Cano diu que ell també votarà en contra perquè no està d’acord amb el primer 
punt, estan d’acord en mirar opcions pero creu que es una comarca veïna que té 
unes necessitats que no se’ls hi pot negar. 
 
El Sr. Fornos pregunta a ERC en quin punt no està d’acord?  La Sra. Agné diu que 
en lo mateix que els altres, que l'aigua de boca no es pot negar, ni la dissolució del 
consorci d’aigües i el suport institucional amb totes les exigències i reivindicacions 
amb totes tampoc estan d'acord. Estan en contra del transvasament però amb 
aquest cas l’aigua no l’han de negar. 
 
L’Alcalde diu que encara que coincideixin en algunes coses de la moció, pesen més 
les parts que no els hi agraden que les que els hi agraden i no poden donar suport a 
la moció, i la votaran en contra. Bàsicament pel fet de que hi hagi un transvasament 
dins de l’àmbit de Catalunya no el veuen del tot malament i que no veuen clar la 
dissolució del consorci, que creuen que s’hauria de replantejar però no que 
desaparegui. I després tampoc veuen bé lo de donar suport ho consideren una 
politització extrema i no estan d’acord amb el plantejament. 
 
El Sr. Fornos acaba d’argumentar per respondre a tots, que pot entendre el 
posicionament de donar aigua a un poble veí però que no estan parant atenció al 
rerefons del CAT que s’aprofiten de l’Ebre per donar aigua a les empreses, etc… I 
que mai hi ha hagut un posicionament clar dels polítics de la zona que els 
representen a l’hora de defensar l’Ebre i que s’hauria de fer un replantejament del 
CAT.
 
El Sr. Cano diu que poden estar d’acord però que la manera en que reformulen la 
moció no, ja que ho posen tot al mateix sac. Entén que són varis punts diferents, el 
transvasament i la dissolució del CAT.
 
L’Alcalde diu que ell volia dir el mateix que el Sr. Cano, que podrien coincidir si es 
fessin mocions separades. Diu que ell ha intentat buscar informació d’aquest 
transvasament i que no l’ha trovat i que si es tracta de que sigui per ús de boca no 
s’hi poden negar. 
 

 

Expedient 246/2021. Procediment Genèric, Moció GM JxM, en relació a les 
infraestructures i estructures de comunicació i i mobilitat

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 12, En contra: 
0, Abstencions: 1, 
Absents: 0
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Es dona compte de la moció presentada pel GM de JxM en relació a les 
infraestructures i  estructures de comunicació i i mobilitat, que tot seguit es transcriu:
 
"MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL JXCAT A L’AJUNTAMENT DE 
MÓRA D’EBRE EN RELACIÓ A LES INFRAESTRUCTURES I ESTRUCTURES DE 
COMUNICACIÓ I MOBILITAT QUE TRAVESSEN EL MUNICIPI DE MÓRA D’EBRE
El municipi de Móra d’Ebre, com a capital de la comarca de la Ribera d’Ebre, i per 
extensió totes les Terres de l’Ebre tenen un dèficit molt evident en la mobilitat tal i 
com s’ha posat en evidència a la Diagnosi del Pla Director de Mobilitat de les Terres 
de l’Ebre 2021-2027. 
Les principals infraestructures de comunicació que vertebren el nostre territori són:
• la N-420 que serveix de connexió entre Reus i l’Aragó.
• La C-12 “Eix de l’Ebre” que uneix les Terres de l’Ebre amb Lleida.
• La línia R15, dins del tram Barcelona – Zaragoza, amb quatre parades a la Ribera 
d’Ebre (Móra la Nova, Ascó, Flix i Riba-Roja d’Ebre). 
A més d’aquestes, el municipi de Móra d’Ebre recull dues estructures crítiques per la 
mobilitat i les comunicacions a tota la comarca:
• El pont de Móra d’Ebre, sobre l’antiga N-420, i responsabilitat del Ministeri de 
Foment.
• L’heliport ubicat actualment al Parc de Bombers de Móra d’Ebre
En referència a totes les infraestructures de mobilitat i estructures de comunicació 
anteriors, les diverses actuacions que estan previstes en els diferents responsables 
de gestionar les infraestructures de transport i comunicació són les següents:
• El Ministeri de Foment estudia desdoblar la A-68 a l’itinerari Aragó – Mediterrani, i 
en el seu darrer tram, l’autovia podria passar per Morella-Vinarós (N-232), per 
Gandesa-Tortosa (C43, C12) o per Falset-Reus (N-420). 
• En referència a la sortida del poble de Móra d’Ebre a la N-420 direcció Gandesa al 
pk 833,200 des del juliol del 2013 hi ha un projecte desenvolupat per la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Cataluña sota l’epígraf “Nuevos accessos a la N420, p.l. 
823,200, Tramo: Móra de Ebro, clave 33.T.2850” que està pendent d’aprovació per la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
• El Pla Integral de Transport de Catalunya preveu el desdoblament íntegre de la C12 
des de Sant Carles de la Ràpita fins al Tunel de Vielha, passant per 
Amposta-Tortosa-Lleida i Pont de Suert. Actualment estan en execució els trams 
Amposta-Tortosa i Lleida-Vall d’Aran.
• En relació al pont de Móra d’Ebre des del juny de 2018 hi ha un projecte 
desenvolupat per la Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento 
sota l’epígraf “Proyecto de Reparación del Puente sobre el río Ebro en la N-420a P.K. 
823+450”.
• Finalment, l’heliport de Móra d’Ebre, ubicat actualment al Parc de Bombers i que 
està pendent de resolució per part de Salut amb tots els informes positius per part 
dels departaments d’Interior i Territori, així com una disponibilitat pressupostària per 
part del segon. 
Per tot l’anterior PROPOSEM al Ple de l’ajuntament de Móra d’Ebre, l’adopció dels 
següents acords:
1. Que en relació a la A68, es sol·liciti al Gobierno de España, una solució definitiva 
de desdoblament de l’A68 en el tram català pel recorregut Gandesa-Móra 
d’Ebre-Falset-Reus-Tarragona, realitzant-se tots els estudis corresponents durant 
l’any 2021.
2. Que en relació als accessos a Móra d’Ebre per la N-420, es sol·liciti al Gobierno de 
España una partida pressupostària, la reactivació de l’expedient i l’execució de les 
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obres que facilitin el tràfic en aquella zona, on es troba l’estació d’autobusos, fet que 
complica la mobilitat del municipi i augmenta el risc associat.
3. Que en relació a la C12 el Govern de la Generalitat aprovi un calendari definitiu 
d’execució del desdoblament de l’Eix de l’Ebre i que aquest calendari s’executi 
durant la legislatura resultant de les eleccions del 14 de febrer de 2021.
4. Que en relació a l’estat de conservació del pont de Móra d’Ebre, es sol·liciti al 
Gobierno de España una partida pressupostària i l’execució de les obres ja 
detallades a l’esmentat projecte encaminades a millorar la durabilitat i restablir el 
nivell de seguretat estructural i funcional del pont.
5. Que en relació a l’heliport de Móra d’Ebre, es sol·liciti al Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya el vist-i-plau definitiu que permetria la seva execució 
durant l’any 2021.
6. Traslladar aquests acords al Gobierno de España, als diferents grups presents al  
Congreso de los Diputados així com al Senado de España, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, als 
Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre i a tots els ajuntaments de la Ribera 
d’Ebre".
 
 
L’Alcalde explica les diferents intencions dels grups en sumar-se a la moció. 
 
El Sr. Fornos demana que consti en acta que en cas que es pogués votar per punts, 
els punts 2n, 4t, 5è i 6è els votaria a favor, els altres s’abstindria. 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte decrets dictats darrera sessió

Es dona compte de les Resolucions i Decrets dictats per l’alcaldia, d’ençà la darrera 
sessió:
 
DECRET 2020-0053 14/12/2020 12:29 Modificació de Crèdit

DECRET 2020-0052 30/11/2020 11:02 Actuacions Judicials

DECRET 2020-0051 04/11/2020 13:07
Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de 
treball

DECRET 2020-0050 03/11/2020 10:59 Nomenaments

DECRET 2020-0049 03/11/2020 8:59 Procediment Genèric

DECRET 2020-0048 26/10/2020 15:12 Convocatòria de/d' El ple

DECRET 2020-0047 21/10/2020 11:55
Convocatòria de/d' La comissió especial de 
comptes

DECRET 2020-0046 21/10/2020 11:55 Convocatòria de/d' comissió informativa general

 

 

Informacions presidència
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No n'hagueren.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Precs i preguntes

La Sra. Latorre pregunta sobre el document MAR, es va quedar que en el mes de 
maig se’ls hi faria arribar una còpia i que no l’han rebut? L’Alcalde diu que la va 
enviar. La Sra. Latorre diu que la definitiva no l’han rebut.
 
La Sra. Latorre pregunta sobre amb qui teniem el conveni de la recollida de gossos i 
li van comentar amb l’AMPARE però mirant les actes, a la del mes d’agost surt que 
AMPARE rescindeix del contracte llavors la consulta és si s’ha arribat a rescindir o 
no? L’Alcalde explica que ells van manifestar la voluntat de rescissió de contracte 
atès que no podien realitzar l’activitat acordada però com que encara no han cessat 
l’activitat es continua tenint-los com a proveïdors del servei. De totes formes estan a 
l’espera de que el Consell Comarcal es pronuncii amb el tema i que ja els hi va 
explicar quina és la posició per part de l’Ajuntament i que també van oferir un terreny 
en el cas de no poder aprofitar cap de les instal·lacions que ja hi ha. 
 
El Sr. Campos comenta sobre les mil persones que hi ha a Móra que no estan 
empadronades a veure si hi ha algo que poguessin fer entre tots per a que 
cotitzessin a Móra. L’Alcalde explica que legalment no es pot fer res. I que hi ha 
casos de gent que tenen la primera residència a Móra d’Ebre i estan empadronats a 
altres municipis per diferents motius. 
 

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 
 

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 

ANNEXOS:  Informe intervenció Morositat tercer trimestre 2020 
 
 
ANNEX 1: 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 358 249.801,34 

Escola de Música 17 2.742,90 

Móra d’Ebre Bus, SL 19 1.923,24 

 
 
ANNEX 2 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 136 188.440,44 

Escola de Música 0 0,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 8 873,82 

 
 
ANNEX 3 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 102 793.727,69 

Escola de Música 0 0,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 2 231,89 

 
 
ANNEX 4 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 144 172.860,81 

Escola de Música 0 0,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 6 641,93 

 
 
ANNEX 5 
 

ENTITAT ROP 
(dies) 

IPR (€) ROPend. 
(dies) 

IPP (€) PMP 
(dies) 

Ajuntament 74,11 438.704,17 41,88 176.410,13 64,87 

Escola de Música - - - - - 

Móra d’Ebre Bus SL 35,39 3.770,87 30,38 873,82 34,45 

PMP GLOBAL  442.475,04  177.283,95 64,64 
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Annexos a l’informe d’intervenció de seguiment del Pla d’Ajust tercer 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 2,27 6,32 154,49 0,00 0,00 0,47 142,25 305,80 

Capítulo 6 0,00 0,00 39,26 0,00 0,00 377,43 0,00 416,69 

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

Total: 2,27 6,32 193,75 0,00 0,00 377,90 142,25 722,49 
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Annex 2: CIR LOCAL 30/09/2020 
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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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ANNEXOS a l’Informe d’Intervenció de l’execució trimestral del tercer trimestre de 2020 
 
ANNEX 1: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 84 

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 358 249.801,34 

Escola de Música 17 2.742,90 

Móra d’Ebre Bus, SL 19 1.923,24 

 
ANNEX 6 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 136 188.440,44 

Escola de Música 0 0,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 8 873,82 

 
ANNEX 7 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 102 793.727,69 

Escola de Música 0 0,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 2 231,89 

 
ANNEX 8 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 144 172.860,81 

Escola de Música 0 0,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 6 641,93 

 
 
 
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 
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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 

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 
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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 

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 

585/20 QUIMICAS 
APOLO SL 

Detergent 
biològic 

1.090,04 Pendent 

588/20 MUNTATGES 
HIDRAULICS 

Material Jardins 2.152,19 Pendent 

618/20 TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA SA 

Telèfon mòbil 
maig 

0,19 Pendent 

628/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualitzación 
canon 
mensualidad 
abril 2020 

1.791,22 Pendent 

629/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
abril 2020 

11.747,08 Pendent 

685/20 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU 

Telefon fixe 
maig 

30,08 Pendent 

701/20 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU 

Telefon fixe 
maig 

55,10 Pendent 

731/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualización 
canon 
mensualidad 
mayo 2020 

11.747,08 Pendent 

732/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
mayo 2020 

11.747,08 Pendent 
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ANNEX 1 : Expedient 8/2020 de modificació de crèdit 

 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplement de crèdit: 
 

   PRESSUPOST DESPESES 2020    

Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST AUGMENT DEFINITIU 

16 920 22110 Projectes neteja i acondicionament ajuntamnet 10.000,00 16.600,00 26.600,00 

2 920 22400 Assegurances 25.000,00 4.998,99 29.998,99 

2 920 22604 Despeses Jurídiques 11.000,00 12.115,94 23.115,94 

10 931 22708 Servei Recaptació Sorea Aigua 245.000,00 2.859,56 247.859,56 

11 931 22708 Servei Recaptació Clavegueram 30.000,00 3.022,95 33.022,95 

22 231 22799 Servei Centre Obert 40.000,00 3.992,69 43.992,69 

22 231 22199 Material Centre Obert 10,00 993,33 1.003,33 

22 231 22601 Protocol serveis socials 1.000,00 1.717,00 2.717,00 
   TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE DESPESES  46.300,46  

 
 
2/ Crèdit extraordinari: 
 

   PRESSUPOST DESPESES 2020    

Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST AUGMENT DEFINITIU 

14 1721 21300 Consell Comarcal cost recàrrega vehicles 0,00 2.176,02 2.176,02 

14 1721 46500 Aportació Consell comarcal recàrrega vehicles 0,00 3.520,38 3.520,38 
   TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE DESPESES  5.696,4  

 
 
Finançament que es proposa: 

1/ Baixa de partides de despesa: 

 

   PRESSUPOST DESPESES 2020    

Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST DISMINUCIO DEFINITIU 

16 150 60000 Compra bens immobles (Illa Saurí) 25.800,00 8.604,02 17.195,98 

21 1621 62900 Compra contenidors 1.000,00 1.000,00 0,00 

17 341 48900 Subvencions esportives (altres) 1.500,00 1.500,00 0,00 

18 323 48900 Subvenció llibres població 13.000,00 4.000,00 9.000,00 

23 330 22609 Activitats culturals i teatre 42.000,00 11.892,84 30.107,16 

2 011 91314 Amortització préstec romanent negatiu 79.000,00 25.000,00 54.000,00 
   TOTAL DISMINUCIÓ PRESSUPOST DESPESES  51.996,86  
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