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Tipus de convocatòria Ordinària

Data 25 / de febrer / 2021

Durada Des de les 19:30 fins a les 20:30 hores
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Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Diego Navarro Pascual

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39880357J Andreu Cano Fortuño SÍ

78576834W Cinta Agné Sabaté SÍ

33877656J Dolors Gurrera Romo SÍ

39867547Z Joan Piñol Mora SÍ

39899811D Jordi Fornos Peleja SÍ

39834722X Julio Roca Font SÍ

47768736J María Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

39706436H Ruben, Biarnes Renedo SÍ

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

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Expedient 220/2021. Procediment Genèric, Morositat 4T 2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista del que disposa l’article quart, en el seu apartat quart de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, amb 
el següent tenor literal:
 
“Art. Quart. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la 
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados 
informes.”
 
Vist el que disposa la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, en el seu 
article 9 i ss. en relació al procediment per a la tramitació de factures i les actuacions 
de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, que substitueix l’anterior règim del 
derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre.
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 29 de gener de 2021, el 
qual se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2021 
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: 
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- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 
- Període: quart trimestre 2020
 
- Caràcter: preceptiu
 
 
I.- ANTECEDENTS
 
1.- Mitjançant acord adoptat en la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2010 
es va acordar la creació del Registre d’entrada de factures, a l’empara de l’entrada 
en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.
 
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, quan en el seu article tercer afegeix una Disposició 
Transitòria Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
avui Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
que diu:
“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, 
se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.”
Així mateix és important destacar l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / 
UE, de 26 de febrer de 2014, en el sentit següent:
 
“ 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir 
del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para 
el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en 
el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio.
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 
artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
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documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos 
en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se 
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de 
la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono.”
Aquesta regulació determina que l’obligació que té l’Administració Local de 
pagament de les factures s’articularà de la següent manera:
Des de que es registra una factura, s’haurà de procedir a la seva aprovació en un 
termini de trenta dies i a partir d’aquest reconeixement de l’obligació, l’Administració 
disposarà de trenta dies més per al seu pagament, per la qual cosa, el còmput total 
de dies és de seixanta dies. 
Segon.- Vist el que disposa l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificat 
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul 
del creixement i de la creació d’ocupació, pel que respecta a la determinació del 
termini de pagament, en el següent sentit:
“1.El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de 
pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción 
de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la 
factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a 
sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha 
de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura 
por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de 
pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, 
la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.
2.Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o 
de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta 
días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación 
de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la 
fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso 
aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la 
aceptación o verificación.
3.Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados 
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo 
superior a 60 días naturales.
4.Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 
quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en 
dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a 
efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre 
que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a 
la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de 
facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta 
días naturales desde esa fecha.”
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Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo.”
 
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
 
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
 
Cinquè.-Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures al Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en 
el qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la 
relació de factures de més de tres mesos d’antiguitat sense reconeixement 
d’obligació o justificació d’absència del tràmit, així com pel que fa a les factures o 
documents justificatius que han sobrepassat el termini d’un mes des de la seva 
anotació en el Registre de Factures, sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar 
el reconeixement de l’obligació. 
 
Tanmateix, l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta 
funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 
10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural 
del año al órgano de control interno.”
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint 
dies de la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel 
que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2014.
 
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre 
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comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les 
Administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada 
al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics 
del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en 
desenvolupament de la disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre.
 
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No 
obstant això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de 
tres mesos per a adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics 
establerts en aquesta ordre.
 
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de 
l’interventor al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al formulari 16 
“Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 
16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 
27 d’abril, es suprimeix el model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de 
l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de 2015. 
Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart trimestre de 
2014.
 
L’anterior ve motivat per la publicació del període mitjà de pagament a proveïdors a 
la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei 
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 
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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 quart trimestre natural de l’exercici 2020, sense haver 
sobrepassat el termini legal de 30 dies des de la seva data d’aprovació, són les 
següents per cada entitat:
 
Annex 1
 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el 
termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació, segons el procediment de la llei 
de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el quart 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 quart trimestre natural de 
l’exercici 2020, són les següents per cada entitat:
 
Annex 3
 
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 
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pagament a la data de tancament del quart 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 l’incompliment per part de la concessionària en l’execució del 
contracte subscrit en el seu dia amb la UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE 
SRL UTE continua 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 importants, atès que 
repercuteix de forma negativa en l’estabilitat pressupostària, incrementant la 
morositat, entre d’altres. És del tot necessari buscar una solució conveniada a 
aquesta situació.  
 
Arran dels procediments judicials que la UTE va interposar al seu dia contra 
l’Ajuntament en relació al contracte de gestió de serveis que regeix l’enllumenat 
públic amb l’empresa UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE  
adjudicat en data 3 de desembre de 2013,  s’han iniciat unes negociacions 
extrajudicials per tal d’arribar a la solució definitiva d’aquest assumpte. Actualment 
s’ha acordat la suspensió d’aquests procediments judicials per un termini de 60 dies, 
en el qual s’hauria d’arribar a un acord extrajudicial final.
 
Cinquena.- El període mig de pagament resultant del quart trimestre de l’exercici 
2020 és el següent:
 
Annex 5
 
ROP: Ràtio operacions pagades
IPR: Import pagaments realitzats
ROPend. Ràtio operacions pendents
IPP: Import pagaments pendents
PMP: període mig de pagament. 
 
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. 
 
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 
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(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.”
 
Setena.-  Advertir que és imprescindible abans de procedir a qualsevol pagament, 
atendre al pagament de l’amortització del préstec de 400.000 euros vençut el 19 de 
desembre de 2020 amb l’Institut Català de Finances tal com disposa l’article 14 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària, i sostenibilitat 
financera (LOEPSF).
  
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 trimestral d’intervenció, corresponent al quart 
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.
 
 El Sr. Melchor remarca que estan al 24,76 de període mig de pagament a 
proveïdors. 

 

Expedient 88/2021. Procediment Genèric, execució 4T 2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

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

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

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

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

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

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

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

 
Primer.- Es  dóna  compte  de  l’Informe  d’Intervenció,  corresponent  al  quart  trimestre  de 
l’exercici 2020, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven 
de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012,  
d’1  d’octubre,  que  va  ser  remès  en  data  29  de  gener  de  2021  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
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L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de 
l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la 
informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
 
 
3. FONAMENTS DE DRET

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

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

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

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

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

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

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

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

-          a la situació dels  compromisos de despesa plurianual  i  a l’execució de 
l’annex 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  
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d’alarma de la COVID-19.
 
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
 
Cal  matisar,  que la  comptabilitat  de l’exercici  2020 no està tancada donada la  insuficient  
dotació  de  personal   i  medis  assignada  als  serveis  de  comptabilitat-intervenció  i  l’elevat 
nombre d’obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,  
de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera.  La  liquidació  del  
pressupost del  mateix  exercici  no està  aprovada,  d’acord amb l’article 191 del  TRLRHL la  
confecció de la liquidació per part de les entitats locals s’haurà de dur a terme abans del  
primer de març, de manera que la informació que s’inclou en el present informe i la que es 
remet al Ministeri a través de la plataforma telemàtica, és la disponible a data d’avui a la  
intervenció municipal i una previsió de com pot resultar la liquidació, però aquesta pot tenir  
alteracions sobre la qual sorgeixi de la liquidació. Per tant, aquestes dades referides a 31 de 
desembre de 2020 són les dades que consten en la data que s’emet aquest informe a la 
comptabilitat. 
 
 
4.1. Personal
 
a)  A  data  31/12/2020,  l’Ajuntament  de Móra  d’Ebre,  té  una  plantilla  de  personal  de  88 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 
Veure Annex 1
 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  31/12/2020 és  de 
2.326.397,53 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A 31/12/2020, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té una 
plantilla de personal de 15 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 
Veure Annex 2
 
L’execució  en  les  despeses  de personal,  en  termes acumulats  i  fins  al  31/12/2020 és  de 
236.662,93 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els  
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 31/12/2020, 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  31/12/2020 és  de 
145.670,08 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els  
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
  
4.2. Indicadors pressupostaris
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4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al  
quart trimestre de 2020 és del 89,38%. El grau d’execució del pressupost de despeses al quart  
trimestre de 2020 és del 77,76%.
 
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, al quart trimestre de 2020 és del 90,78%. El grau 
d’execució del pressupost de despeses al quart trimestre de 2020 és del 92,04%.
 
Per  l’exercici  corrent  i  durant  aquest  trimestre,  en  el  cas  de l’Ajuntament  el  pendent  de 
cobrament en termes totals és de 490.442,75 € i el pendent de pagament, de 318.836,15 €. 
Per exercici  tancats,  la recaptació acumulada al  venciment d’aquest trimestre ha estat de 
1.134.315,51  €.  Anàlogament,  els  pagaments  totals  d’exercicis  tancats  durant  el  mateix  
període ascendeix a 1.230.748,12 €.
 
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 30.234,27 € i el pendent de pagament de 205,42€. Per  
exercicis  tancats,  la  recaptació  acumulada  ha  estat  de  29.146,43€.  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  quart  trimestre del  2020 és  de 1.335.565,33 €.  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 37.412,98 €.
 
 
4.2.2. En relació a la situació dels  compromisos de despeses plurianuals i  a  l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs  
els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut els següents drets i obligacions, 
fins a la data de finalització del quart trimestre de 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 quart 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 
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morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el quart 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 quart 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 quart 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 l’incompliment per part de la concessionària en l’execució del  contracte  
subscrit en el seu dia amb la UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE continua 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  importants,  atès  que  repercuteix  de  forma  negativa  en  l’estabilitat 
pressupostària,  incrementant  la  morositat,  entre d’altres.  És  del  tot  necessari  buscar  una 
solució conveniada a aquesta situació.  
 
Arran dels procediments judicials que la UTE va interposar al seu dia contra l’Ajuntament en  
relació al contracte de gestió de serveis que regeix l’enllumenat públic amb l’empresa UTE 
ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE  adjudicat en data 3 de desembre de 2013,  
s’han iniciat unes negociacions extrajudicials per tal d’arribar a la solució definitiva d’aquest  
assumpte.  Actualment  s’ha  acordat  la  suspensió  d’aquests  procediments  judicials  per  un 
termini de 60 dies, en el qual s’hauria d’arribar a un acord extrajudicial final.
 
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  
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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  quart  trimestre de 2020,  el  càlcul  de la  capacitat  de finançament  és  de  
1.048.595,91€.  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 3.853.346,46 €, 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.
 
Advertir que és imprescindible abans de procedir a qualsevol pagament, atendre al pagament 
de l’amortització  del  préstec  de 400.000  euros  vençut  el  19  de desembre de 2020  amb  
l’Institut Català de Finances tal com disposa l’article 14 de la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 de  
d’abril, d’estabilitat pressupostària, i sostenibilitat financera (LOEPSF).
  
4.5. Societats mercantils
 
En quant a la morositat, destacar que la societat Mora d’Ebre Bus, SL compleix amb el termini  
legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor.
 
Al finalitzar el quart trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 94.389,92 
euros.
 
Cal  destacar,  que aquesta  societat  no s’abasteix  amb ingressos  de mercat  atès  que obté 
majoritàriament  els  seus  ingressos  per  prestació  de  serveis  de  la  seva  activitat  normal 
facturats principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden considerar ventes 
en comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al menys, el 50% dels costos de 
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producció.
  
5. CONCLUSIONS
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al quart trimestre amb l’objectiu d’estabilitat.
 
Atès la suspensió de les mesures fiscals d’acord amb el Consejo de Ministros del 6 de octubre  
de 2020 no s’analitza el compliment de 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.
 
Finalment,  cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del quart 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 quart trimestre de l’exercici 
2020, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre 
HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre  per  la  que es  modifica  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que 
preveu  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat 
financera.

 

Expedient 89/2021. Procediment Genèric, seguiment pla ajust 4T 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 
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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 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 RDLlei 4/2012; En aquest mateix 
sentit,  l’art.  10.3  de l’Ordre HAP/2082/2014,  de 7  de novembre,  per  la  qual  es  modifica 
l’Ordre  HAP/2105/2012  d’1  d’octubre  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran d’enviar  
abans del  dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre l’execució del  Pla  
d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en aquest article. Així mateix, 
d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la Corporació Local.  
 
Per tot això,
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Primer.-  Es  dóna  compte  de  l’Informe  d’Intervenció  anual  relatiu  al  compliment  del  Pla 
d’Ajust, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 29 de  
gener de 2021, 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 ). 

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

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

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

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

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

 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel  qual  es desenvolupen les obligacions de 
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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 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  
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operacions d’endeutament concertades , les entitats locals que les hagin concertat podran ser  
sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de l'Administració de  
l'Estat . La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i el seu abast , en funció del  
risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes de seguiment .
 
Per  a  l’execució d’aquestes  actuacions  de  control,  la  Intervenció  General  pot  demanar  la  
col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que s’han d’ajustar a  
les  normes i  instruccions  que determini  aquella.  El  finançament  necessària  per  a això  es  
realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha realitzat 
el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2082/2014 , de 7  
de novembre, que en el seu article 10, recull que;
 
“1 .  L’Administració  que compti amb un pla  d’ajust  acordat  amb el  Ministeri  d'Hisenda i  
Administracions  Públiques,  durant  la  seva  vigència,  ha  de remetre  a  l’esmentat  Ministeri 
abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta 
del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local,  
informació sobre, almenys, els punts següents:
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del 
crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute comercial  contret classificada per la seva antiguitat i  el  seu venciment. Igualment , 
s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament 
a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi  de les  desviacions  produïdes  en  el  calendari  d’execució  o  en les  mesures  del  pla  
d’ajust.
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ......
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques  
abans del dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del primer mes següent a  
la  finalització  de  cada  trimestre,  si  es  tracta  de  Corporacions  Locals  incloses  en  l’àmbit 
subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  
l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el contingut mínim següent:
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de Corporacions Locals 
incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals també s’inclourà informació referida a la previsió de liquidació de l’exercici,  
considerant l’execució trimestral acumulada.
 
b)  Execució  de les  mesures  d’ingressos  i  despeses  previstes  en  el  Pla  i,  si  escau,  de  les 
mesures addicionals adoptades.
 
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per 
a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.”
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , ha alliberat amb data 2 de gener  
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de 2020, la plataforma de captura de dades relativa al "Informe de seguiment del pla d'ajust i  
altra  informació  addicional  (Art.  10  Ordre  HAP/2105/2012  ,  d'1  d’octubre  modificat  per  
l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre)" , plataforma que estarà disponible fins al 31 de 
gener de 2020.
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet el següent;
III . INFORME
 
1. Que de conformitat amb el que regula l’article 10 del Reial decret-llei 7/2012, l’interventor  
municipal ha d’emetre un informe de manera anual sobre l’execució del pla d’ajust. D’aquest 
informe se’n  donarà  compte al  ple,  i  del  contingut  del  mateix  es  traslladarà  al  Ministeri  
d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la plataforma telemàtica que habilita el  
mateix Ministeri.
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han regulat  
en l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre . Per al cas de l'Ajuntament de Móra d’Ebre, en 
no ser una corporació local dels articles 111 i 135 del TRLRHL, la informació s’ha de remetre  
de manera anual abans del dia 31 de gener de cada any.
 
2 L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 10 de 
l'Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  ha  de  contenir  informació  sobre  els  punts 
següents:
 

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

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

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

del pla d’ajust.
Cal  matisar,  que la  comptabilitat  de l’exercici  2020 no està tancada donada la  insuficient  
dotació  de  personal  assignada  als  serveis  de  comptabilitat-intervenció  i  l’elevat  nombre 
d’obligacions de subministrament  d’informació previstes  a la  Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La liquidació del pressupost del 
mateix exercici  no està aprovada, d’acord amb l’article 191 del  TRLRHL la confecció de la  
liquidació per part de les entitats locals s’haurà de dur a terme abans del primer de març, de  
manera que la informació que s’inclou en el present informe i la que es remet al Ministeri a 
través de la plataforma telemàtica, és la disponible a data d’avui a la intervenció municipal i 
una previsió de com pot resultar la liquidació, però aquesta pot tenir alteracions sobre la qual  
sorgeixi de la liquidació.
 
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAP, posseeix el següent 
índex de continguts :
 
1 . - Informació d’Ingressos.
2 . - Informació de despeses.
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3 . - Magnituds pressupostàries i d’endeutament.
4 . - Avanç de romanent de tresoreria.
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic.
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
7 . - Informació sobre el deute comercial.
8. -Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
 
 
1 . - Informació relativa a l’evolució dels ingressos a 31/12/2020 i comparativa amb la previsió 
continguda en el pla d’ajust, així com l’execució de les mesures d’ingressos previstes al pla 
d’ajust i, en el seu cas, de les mesures addicionals adoptades. 
 
Veure: Quadre 1 Annex 2
 
 
2 .  -  Informació relativa a l'evolució de les despeses  a 31/12/2020 i  comparativa amb la 
previsió continguda en el pla d’ajust.
 
Veure: Quadre 2 Annex 2
 
 

Justificació de les desviacions pel costat dels ingressos
 

Pel que fa referència al resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost d’ingressos hem 
de matisar i justificar les desviacions produïdes entre les previsions del Pla d’ajust per a l’any 
2020 i l’execució real (projecció anual 2020 estimada). Amb caràcter general, les desviacions 
produïdes, en termes percentuals, es deriven principalment de l’estat de comptabilització 
dels ingressos (en termes de drets reconeguts nets) ja que en el moment que s’han 
complimentat els formularis encara no es disposa de la informació comptable en un estat 
avançat proper al tancament de l’exercici pressupostari. 
 
En particular, en relació als ingressos corrents en què la desviació produïda és del 0,49 %, no 
obstant, ens remetem als motius amunt indicats ja que com a element més important no es 
disposa de la liquidació de la concessió administrativa del servei públic d’abastament d’aigua 
potable i clavegueram, que el concessionari (Sorea SA) ha d’aportar d’acord amb el Ple de 
Clàusules Generals que regeixen la contractació.
 
Pel que respecta als ingressos de capital, en què es produeix una desviació de l’estimació 
anual en relació al pla d’ajust aprovat, d’un -78,45 %, hem d’afegir que aquest fet és degut, en 
part, a que encara no es disposa de la informació comptable en un estat avançat proper al 
tancament i a l’evolució en les inversions des de que es va fer el pla d’ajust i al finançament 
d’aquestes.
 
Finalment, destacar que en relació als ingressos financers (capítols 8 i 9) de l’estimació del 
pressupost liquidat) es produeix una variació respecte a les previsions del pla del -0,07%.
 
Altrament, el Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través 
d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava prevista a 
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partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van produir els ajustos previstos 
tal i com es va posar de manifest al informe anual de seguiment del compliment del pla 
d’ajust relatiu al període 2013.
 
S’han produït els ajustos previstos per al exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les 
despeses corrents del propi exercici econòmic. 
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla d’Acció 
Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 74.031,31 euros, es va 
destinar íntegrament a fer front al pagament de les amortitzacions d’un dels préstecs que té 
concertat aquest Ajuntament, per així reduir el deute viu.
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va sol·licitar al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per un període de 
quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment del PUOSC, que 
suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 2013-2016. 
 
No obstant, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del pla d’execució de 
la línia de subvencions per inversions i la línia de subvencions per despeses de reparació, 
manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de 
novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de execució del Pla Únic  d’Obres i 
Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per aquest 
període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la execució del Pla per a les dues línies de 
subvencions entenent que  el PUOSC compren el període 2014-2017.
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 6528 de 
24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de la 
planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta planificació es preveia que 
per a la línia de subvencions per al manteniment 2014-2017 a Móra d’Ebre li correspon un 
import quadriennal de 152.988,64 euros, corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 
euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en 
relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la concessió de les 
subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i conservació per als anys 2014 i 
2015. Les anualitats per aquests anys són de 38.247,16 euros que es destinen a despeses 
corrents. 
 
En aquest sentit, al tercer trimestre de l’exercici 2014 es va aplicar com a mesura 5 (altres 
mesures pel costat dels ingressos) el destí de la subvenció de la línia de manteniment del 
PUOSC 2014 per a despeses de manteniment produïdes durant l’exercici, és a dir, despeses 
corrents. 
 
Així mateix, al quart trimestre de l’exercici 2015 es va preveure l’aplicació a la mesura 5 
(altres mesures pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de 
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manteniment del PUOSC anualitat 2015, en què s’ha justificat despeses de reparació, 
manteniment i conservació produïdes durant aquest exercici econòmic.
 
Tanmateix, per a l’exercici 2016 també es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de manteniment 
del PUOSC anualitat 2016, per tal de finançar despesa corrent de reparació, manteniment i 
conservació. 
 
En relació a l’exercici 2017, es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures pel costat 
dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de manteniment del PUOSC 
anualitat 2017, és a dir, 39.792,63 euros, per tal de finançar despesa corrent de reparació, 
manteniment i conservació. 
 
Tanmateix, a l’exercici 2017 es va preveure la subvenció del Pla d’Acció Municipal de 
l’anualitat 2017 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Al BOPT núm. 34 de data 17 de febrer 
de 2017 es va publicar l’anunci de la Diputació de Tarragona de convocatòria de les 
subvencions i a l’annex 1 es preveia la distribució de la dotació econòmica del Pla d’Acció 
Municipal del 2017, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre l’import de 236.770 euros. El 75% 
d’aquest import, és a dir, 177.577,50 euros; s’ha previst aplicar a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) per tal de finançar actuacions ordinàries de reparació, manteniment 
i conservació referides als serveis i activitats següents: enllumenat i vies públiques, parcs i 
jardins, transport col·lectiu urbà; reparació, manteniment i conservació dels edificis i 
equipaments públics. 
 
Per  a  l’exercici  2018  es  va  preveure  la  subvenció  del  Pla  d’Acció  Municipal  de 
l’anualitat 2018 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del 
Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Al BOPT núm. 15 de 
data 22 de gener de 2018 es va publicar l’anunci de la Diputació de Tarragona de 
convocatòria de les subvencions i a l’annex 1 es preveia la distribució de la dotació 
econòmica del Pla d’Acció Municipal del 2018, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre 
l’import de 163.868 euros. El 75% d’aquest import, és a dir, 122.901,00 euros; s’ha 
previst aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel costat dels ingressos) per tal de 
finançar actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació referides als 
serveis i  activitats següents: enllumenat i  vies públiques, parcs i jardins, transport 
col·lectiu  urbà;  reparació,  manteniment  i  conservació  dels  edificis  i  equipaments 
públics. 
 
Al BOPT de 23 de gener de 2019 es va publicar l’anunci de la Diputació de Tarragona de 
convocatòria de les subvencions del Pla d’Acció Municipal de 2019. En l’annex 1 de l’anunci 
abans citat es preveu la distribució de la dotació econòmica del Pla d’Acció Municipal 2019, 
en la qual s’assigna a Móra d’Ebre l’import de 96.705 euros. La Junta de Govern Local del 11 
de febrer de 2019 va acordar sol·licitar un import de 65.802,90 euros per al programa de 
despeses corrents, i, concretament, per a les actuacions ordinàries de reparació, 
manteniment i conservació referides als serveis i activitats següents: enllumenat i vies 
públiques, parcs i jardins, transport col·lectiu urbà; reparació, manteniment i conservació dels 
edificis i equipaments públics. S’ha aplicat aquesta quantitat a la mesura 5 dels ingressos.
 
En el Pla de Sanejament 2019-2022 consolidat, aprovat pel Ple de la Corporació de data 18 de 
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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.  
 
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. No obstant, per la situació 
actual de la comptabilitat, no s’ha pogut quantificar la totalitat d’aquests augments, ja que no 
disposem de la liquidació de la concessió administrativa del servei públic d’abastament 
d’aigua potable i clavegueram, que el concessionari (Sorea SA) ha d’aportar d’acord amb el 
Ple de Clàusules Generals que regeixen la contractació.
 
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, aquesta mesura s’ha informat el seguiment del Pla d’Ajust del 
quart trimestre de 2020.  
 
 

Justificació de les desviacions en el costat de les despeses 
 
Pel que fa a l’estat d’execució de despeses és important destacar que la projecció anual 
estimada de l’exercici 2020 complimentada als formularis, en termes d’obligacions 
reconegudes netes, no és definitiva, atès que en el moment que s’han complimentar els 
formularis encara no es disposa de la informació comptable en un estat avançat proper al 
tancament de l’exercici pressupostari.
 
No obstant, analitzant la informació complimentada, cal afegir els comentaris següents:
 

-       En les despeses corrents es produeix una desviació negativa del 4,48 %
-       En les despeses de capital la desviació és negativa del 76,38 %.
-       En les despeses per operacions financeres la desviació respecte les previsions 

del pla d’ajust en un -7,77 %. 
 
Pel que fa pel costat de les despeses, es preveia reduir les despeses corrents uns 264.000€ 
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corresponents a despeses del capítol 1, 2 i 4. Aquesta reducció no es pot calcular en 
l’actualitat atès que no es disposa de la informació comptable en un estat avançat, per tant, 
s’haurà de verificar aquesta quan es disposi de la liquidació definitiva. 
 
 
No obstat, em cal informar que el període mig de pagament a proveïdors (en dies) resultant  
del quart trimestre de l’exercici 2020 és de 24,67 dies.  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. 
 
3.-  Seguiment  de magnituds pressupostàries,  financeres  i  endeutament  (sense considerar 
reintegraments de liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat)
 
Veure: Quadre 3 Annex 2
 
En el quadre anterior es pot observar que la previsió és que l’ajuntament no presenti 
necessitat de finançament a la liquidació de l’exercici 2020, em cal remarcar, que aquestes 
dades no són definitives atès que la liquidació del pressupost no està aprovada i les dades de 
la comptabilitat no són complertes, per tant, aquesta pot tenir alteracions sobre la qual 
sorgeixi de la liquidació. 
 
Pel  que fa  a l’endeutament  a curt  termini,  advertir,  que és  del  tot  necessari  fer  front  al  
pagament de l’amortització del  préstec vençut el  19 de desembre de 2020 amb l’Institut 
Català de Finances.
 
 
4 . - Avanç de romanent de tresoreria
 
Veure: Quadre 4 Annex 2
 
Em  cal  informar,  que  el  càlcul  de  l’excés  de  finançament  afectat  i  el  saldo  de  dubtós 
cobrament és calcularà un cop és disposi de les dades definitives i per tant, aquest s’inclourà  
en la liquidació de l’exercici 2020.
 
Tanmateix, em cal remarcar, que aquestes dades no són definitives atès que la liquidació del 
pressupost no està aprovada i les dades de la comptabilitat no són complertes, per tant, 
aquesta pot tenir alteracions sobre la qual sorgeixi de la liquidació. 
 
 
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic
 

Veure: Quadre 5 Annex 2
 
 
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
 
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 31/12/2020:   Veure Annex 1
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7 . - Informe trimestral de seguiment de deute comercial
 

Veure: Quadre 6 Annex 2
 
 
El deute comercial a 31/12/2020, corresponent a les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 375,86 milers d’euros.

 
El que subscriu aquest informe, manifesta la necessitat de reduir les obligacions reconegudes  
pendents  de  pagament,  així  com  de  pagar  aquestes  dins  del  termini  que  estableix  la 
normativa de morositat. 
 
 
8 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados: 
 
Veure: Quadre 7 Annex 2
 
 
b) Cualquier otro pasivo contingente:
 
Veure: Quadre 8 Annex 2
 
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de qualsevol altre 
millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor alcalde de la Corporació,  
perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió plenària que es celebri.
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcats a la plataforma telemàtica de captura  
de dades habilitada a l’efecte abans del 31 de gener de 2021.
 
Caldrà continuar amb les mesures contingudes en el  pla d’ajust de l'Ajuntament de Móra 
d’Ebre al futur per veure si es consolida el compliment dels objectius continguts en el mateix.  
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2020, s’haurà d’analitzar  
amb dades certes, el grau de compliment del pla d’ajust, i adoptar, si s’escau, les mesures que 
siguin procedents.
 
Aquest  informe s’emet sense l’assessorament  necessari  i  amb insuficiència de medis  tant 
personals,  inclosos  tècnics,  com  materials.  Tanmateix,  s’ha  de  tenir  en  compte  que  les  
funcions  reservades  d’intervenció  i  secretaria  corresponen  exclusivament  a  funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les  
funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la  
gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació i que 
no son acumulables les dues  funcions i  que són dues places ben diferenciades segons la 
legislació vigent.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
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Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció anual sobre el compliment del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, 
de 9 de març, i l’art. 10.3 de l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre  
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
El Sr. Melchor diu que aquest full es tracta dels préstecs de l’Ajuntament i de Móra d’Ebre Bus i  
empreses vinculades a l’Ajuntament, matisa que a la columna inicial del préstec són préstecs que 
l’equip del govern es va trobar al 2011 i que ja estan cancel·lats, i que això puja 8.332.000 euros  
comptant les pòlisses que havia al seu moment per l’import de 490.000 euros. Vol deixar clar que 
d’aquests 8.332.000 euros que hi ha, aquest equip de govern només ha fet un préstec de 262.000 
euros.

 

Expedient 218/2021. Bonificació o Exempció Tributària

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

En data 8 d’abril de 2019 va tenir entrada al Registre general d’aquest Ajuntament,  
amb el núm. 930/19, la sol·licitud de l’empresa Gestió Comarcal Hospitalària 
(GECOHSA) de llicència municipal d’obres per la construcció d’una arqueta sifònica 
soterrada per als col·lectors de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 15 d’abril de 2019 va atorgar llicència 
urbanística núm. 532/2019-51, ascendint la liquidació de la quota de l’ICIO  a l’import 
de 69,64 €.
 
En data 26 de novembre de 2020 va tenir entrada al Registre general d’aquest 
Ajuntament,  amb el núm. 3376/20, la sol·licitud de l’empresa Gestió Comarcal 
Hospitalària (GECOHSA) de llicència municipal d’obres per la impermeabilització de 
la coberta del servei d’urgències de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 16 de novembre de 2020 va atorgar 
llicència urbanística núm. 1168/2020-138, ascendint la liquidació de la quota de 
l’ICIO  a l’import de 142,96 €.
 
Atès que en dates 8 de maig de 2019, núm. de registre d’entrada 1145/19, i 17 de 
desembre de 2020, núm. de registre d’entrada 4119/20, l’empresa Gestió Comarcal 
Hospitalària, S.A. sol·licita la bonificació del 95 % dels ICIO d’aquestes obres, 
al·legant que concorren circumstancies socials d’interès públic. 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es preveu la bonificació d’aquest 
impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança fiscal. 
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es 
podran bonificar fins un 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
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correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Sanitat, declarant que les obres 
realitzades a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre són d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 22 de 
febrer de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,
 
ACORDS:
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades per l’empresa Gestió Comarcal Hospitalària 
(GECOHSA), a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, expedients 532/2019-51 i 
1168/2020-138, com a d’interès municipal per circumstàncies socials, pels 
raonaments de la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Sanitat de febrer de 2021, 
segons consta a l’expedient.
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de les quotes de l'ICIO  de la 
llicència d'obres núm. 532/2019-51, per import de 69,64 € i de la llicència d'obres 
núm. 1168/2020-138, per import de 142,96 €, promogudes per l’empresa Gestió 
Comarcal Hospitalària (GECOHSA), tenint en consideració l’import mínim que consta 
a l’ordenança fiscal.
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i 
comunicar-lo a l’empresa Gestió Comarcal Hospitalària (GECOHSA).
 

 

Expedient 350/2019. Planejament General (Modificació), benzineres

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, JXM, ERC, TTxM, FP i Sr. 
Cano, En contra: 0, Abstencions: 2, PSC, 
Absents: 0

El Ple de la Corporació, en sessió de data 29 d’octubre de 2020 va acordar, entre 
altres,  aprovar provisionalment la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries 
de Móra d’Ebre per a la regulació dels usos de gasolinera i serveis auxiliars” 
redactada pels Serveis Tècnics municipals,  i trametre la documentació de 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva 
aprovació definitiva.  
 
En data 23 de desembre de 2020 NRE 4201,  es va rebre l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, de data 21 de desembre de 2020  
d’aprovació definitiva de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Móra 
d’Ebre per a la regulació dels usos de gasolinera i serveis auxiliars”  promoguda per 
aquest Ajuntament però supeditar-ne la publicació al DOGC i conseqüentment la 
seva executivitat  fins que no es presenti  un text refós, verificat pel Ple i s’incorporin 
les prescripcions següents:  
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- Cal esmenar el redactat dels articles 107 i 111 tenint en compte la Modificació 
puntual de les Normes subsidiàries de planejament, polígons d’actuació  19 i 20, 
polígon 14 i equipaments fase II, polígon industrial “La Verdeguera” (2014/054763/E), 
i els articles  95 i 101 tenint en compte la Modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament referent a l’ordenació de centres de culte 
(2017/064603/E).
  
Vist que els Serveis Tècnics municipals han elaborat el corresponent Text Refós de la 
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries incorporant les prescripcions 
assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.
 
Atès el que s’estableix als articles 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya  i articles 117 i 
118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 22 de 
febrer de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,
 
ACORDS:
 
PRIMER.-  Verificar la documentació del text refós de la “Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per a la regulació dels usos de gasolinera i 
serveis auxiliars”  una vegada que han estat incorporades les prescripcions 
establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió 
de data 21 de desembre de 2020 . 
 
SEGON.- Trametre  l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre, per a la seva publicació al DOGC, i posterior executivitat,  si procedeix.    
 
La Sra. Latorre insisteix en la necessitat de que s’acabi de redactar el POUM i que 
així s’estalviarien algun d’aquests punts? L’Alcalde li pregunta si ho diu de debò i si 
s’ho creu? La Sra. Latorre diu que sí. L’Alcalde li pregunta si no sap que tot allò que 
no està plantejat al POUM són susceptibles de modificacions puntuals en funció de 
les necessitats del moment. Li recorda que el seu equip de govern va ser el que va 
començar a redactar el POUM i no el va acabar mai i això que es va gastar una 
fortuna, i li diu que estaria bé recordar les coses. Explica que ells s’han gastat menys 
d’una cinquena part del que ells es van gastar i tenen un document que està en 
tràmit.  Latorre diu que no l’ha vist. EL’Alcalde respon que el veurà quan li toqui.

 

Expedient 308/2021. Dades de la Via Pública (Aprovació, Renumeració o Canvi 
de Denominació)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANTECEDENTS
 
Davant  els fets succeïts durant aquests darrers mesos, i tanmateix, retre homenatge 
a persones del nostre municipi fent un  reconeixement a les tasques i dedicació 
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realitzades.
 
Atès la necessitat d’assignar la nomenclatura i retolació de carrers de nova obertura 
de la població.
 
Es proposa assignar el nom de “Àngel Mola Navarro”, en reconeixement de les 
tasques i dedicació  com a voluntari, col·laborador i membre molt actiu en els 
diferents caires i associacions socials del municipi de Móra d’Ebre, al carrer de nova 
obertura que discorre entre l’avinguda Comarques Catalanes i l’avinguda Pius XII.
 
FONAMENTS DE DRET
 
La denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari 
referit a les vies públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 
PROPOSTA D’ACORDS:
 
1.Aprovar inicialment la nova nomenclatura del carrer d’”Àngel Mola Navarro”, al tram 
de carrer de nova obertura que discorre transversalment a l’avinguda Comarques 
Catalanes, que se situa entre els edificis de la Caserna de la Guàrdia Civil i el taller 
de vehicles de nova construcció i que finalitza a l’inici del carrer Gardènia.
 
2. Sotmetre ho a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant edicte al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipal, a l'efecte que qualsevol 
persona interessada pugui presentar les observacions o els suggeriments que 
consideri convenients, fent se constar que si transcorregut aquest període de temps 
no s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat 
definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
 
3. Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a 
l'efectivitat dels precedents acords.
 
4. Cas de que no es presentin reclamacions quedarà aprovat definitivament 
l’expedient i es  comunicarà aquest acord als veïns afectats, sol·licitants, així com a 
la resta d'entitats, agrupacions locals i institucions interessades ( Correus i Telègrafs, 
Comissaria de Policia, Prefectura Provincial de Tràfic, Delegació d'Hisenda, Registre 
de la Propietat, Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística, Institut 
d'Estadística de Catalunya ..etc..). 
 
L’Alcalde explica que és un carrer que s’ha obert nou i que el que proposen és que 
sigui dedicat al senyor Angel Mora i Navarro ja que va tenir una implicació important 
a moltes de les associacions i activitats socials i culturals del municipal de forma 
gratuïta i altruista. 

 

Expedient 1064/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció), Trànsit

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, JxM, PSC, TTxM, FP i Sr. 
Cano, En contra: 0, Abstencions: 1, ERC, 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

Absents: 0

Com sigui que l’ajuntament de Móra d’Ebre i el Servei Català de Trànsit van 
subscriure en el seu moment alguns convenis en matèria de seguretat viària, 
convenis que restaran automàticament extingits el proper dia 2 d’octubre de 2020.
D’acord amb el que s’estableix l’article 49.h ) a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, ell estableix el termini de vigència dels convenis:
 
“ Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a 
quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.
 
 En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior 
(4 anys), els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un 
període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
 
Igualment, i de conformitat amb l’apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada, relatiu a l’adaptació dels convenis vigents, 
els convenis que el 2 d’octubre de 2016 no tinguin determinat un termini de vigència 
o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit, el seu 
termini de vigència serà de quatre anys.”
 
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament continuar amb la col·laboració en matèria 
de seguretat viària amb el Servei Català de Trànsit, amb la signatura d’un nou 
conveni adaptat la situació actual i normativa vigent.
 
D’acord amb els models de convenis existents tramesos pel servei Català de Trànsit 
en funció de si disposa de policia local o bé de vigilants municipals.
 
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat en l'article 66.3) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya,
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 22 de 
febrer de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,
 
ACORDS:
 
PRIMER.- Subscriure un nou conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Móra 
d’Ebre i el servei català de Trànsit, d’acord amb el model de conveni C1: Municipis 
amb cos de vigilants i Mossos d’Esquadra.
 
SEGON.- Que, per part de del Servei Territorial de Trànsit del Servei Català de trànsit 
, es proposi el de text definitiu del Conveni per al seu estudi, acceptació, i posterior 
signatura.
 
TERCER.- Habilitar el Sr. Alcalde- President en representació de l’Ajuntament de 
Móra d'Ebre, de conformitat amb l'establert en l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per subscriure el citat Conveni de 
Col·laboració i quants documents siguin necessaris en la seva execució.
 
TERCER.- Notificar aquest acord d'aprovació del Conveni a les parts implicades i 
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Servei Territorial de Trànsit de Tarragona per la formalització del mateix.
 
L’Alcalde explica que és l’actualització del conveni que ja es tenia amb el 
Departament d’Interior i el Servei Català de Trànsit en relació per la possible 
intervenció dels mossos de trànsit dins del municipi. El que es fa és renovar el 
conveni i adaptar-lo a la realitat del municipi pel tema de que ja no hi ha Policia Local 
sinó que són Vigilants Municipals.
 
El Sr. Fornós pregunta si l’Ajuntament està treballant en que la delegació de trànsit 
és quedi a Móra d’Ebre, ja que ho desconeix? L’Alcalde contesta que ja han treballat 
en anterioritat amb els altres consellers sobre aquest tema. Diu que vol matisar un 
parell de coses, que l’afectació no és a Móra d’Ebre sinó que es global al país en 
diferents indrets atès que hi ha un replantejament per part del cos de Mossos 
d’Esquadra amb una estratègia diferent. De moment diu que no han tingut sort, que 
ho van demanar per escrit, que ja s’ha aprovat alguna moció en plenari al respecte i 
en el Conseller actual no s’ha fet cap gestió ja que fa molt poc que ho és i també 
perquè hi ha el tema de les eleccions. Diu que no ho veu fàcil però que la idea és 
lluitar-ho. També diu que seria important que Móra d’Ebre disposes d’un Jutjat de 
primera instància ja que la Generalitat es veuria obligada de crear una zona de 
policia a la Ribera. 
 

 

Expedient 149/2021. Procediment Genèric, conveni FORM

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

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, en data 22/12/20, va aprovar el 
model de conveni  de col·laboració amb les entitats externes a la comarca per a la 
prestació dels serveis de tractament de residus (FORM i FV) per a l’any 2021, RE 
304, Exp. 149/21.
 
Atès que els productors externs de la comarca utilitzen els serveis de tractament de 
residus de la planta de compostatge situada en el Centre Comarcal de Gestió de 
Residus del Baix Camp.
 
Atès que els ens locals, formalitzant la seva adhesió al conveni, poden beneficiar-se 
de les condicions establertes en el  mateix.
  
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 22 de 
febrer de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,
 
ACORDS:
 
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Móra d’Ebre al conveni de 
col·laboració per regular la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica 
dels residus municipals (FORM i FV) a la planta de compostatge de Botarell, per a 
l’any 2021.
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SEGON: Comunicar aquest acord a la regidoria de Medi Ambient i al Consell 
Comarcal del Baix Camp. 
 

 

Expedient 219/2021. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o 
Derogació), contractes menors

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

Expedient núm.: 744/2018
  
En data 9 de maig de 2017 es sol.licita per part de l’Alcaldia informe escaient sobre 
la repercussió de  l’entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., en el qual s’emet l’informe corresponen.
 
En data 29 de desembre de 2020 s’aproven els Pressupostos generals de 
l’ajuntament de Móra d’Ebre per a l’exercici 2021 així com les Bases d’execució del 
pressupost.
 
Com sigui que a la Base 35. Contractes menors  de les Bases d’execució del 
pressupost, s’estableix que es podran tramitar aquests contractes menors de valor 
inferior a 40.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 
euros, IVA exclòs, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, IVA 
exclòs i s’estableixen les pautes per la tramitació d’expedients de contractes menors.
 
D’ acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de 
contractes del sector públic de regulació de l'expedient de contractació en contractes 
menors, en interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de 
Contractació de la Generalitat de Catalunya 1/2018l així com l’art. 131  (LCSP) on 
preveu que els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol 
empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària 
per fer la prestació.
 
Com sigui que es poden establir instruccions internes  per la tramitació dels 
contractes menors a celebrar per l’ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès el que disposa l'article 22.2. de Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 66.1) 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.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 22 de 
febrer de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,
 
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar les Instruccions de Contractació pels Contractes Menors de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre que consten com ANNEX 1.
 
SEGON.-Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona per a cgeneral coneixement i als efcets legals oportuns

 

Expedient 310/2021. Òrgans Col·legiats (Constitució, Modificació o Supressió)

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

A Catalunya, l’article 49 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 
l’ajuntament, en l’exercici de la seva potestat autoorganitzativa, pot crear altres 
òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l’organització bàsica 
determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de respondre 
als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.
 
L’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), estableix que els propis municipis podran establir i regular altres òrgans 
complementaris, de conformitat amb el previst en aquest article i en les lleis de les 
comunitats autònomes.
 
A tal efecte, en sessió del plenari de data 27 de juny de 2019, s’aprovà la creació del 
Consell de Govern Municipal, l’objecte del qual és el d’estudiar i informar els 
assumptes que hagin de ser debatuts en sessió de la Junta de Govern Local
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 22 de 
febrer de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,
 
ACORDS:
 
PRIMER: Modificar en part el punt primer de l’acord de la sessió plenària de data 27 
de juny de 2019 de creació del Consell de Govern Municipal, pel que fa als membres 
que l’integren, restant redactat tal com segueix: 
 
President: 
Alcalde
 
Vocals: 
Sr. Sixte Melchor Gimenez
Sr. Julio Roca Font
Sra. Montserrat Pineda Gimenez
Sra. Maria Rodriguez Grau
Sr. Raul Olivan Gallardo
Sr. Ruben Biarnes Renedo
Sr. Andreu Cano Fortuño
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Secretari
El de la Corporació  o persona que delegui 
 
Segon: Donar-li la publicitat escaient.
 
L’Alcalde diu que més endavant veuran al punt número 15 el nomenament del Sr. 
Cano com a regidor responsable d’AQUA i de noves tecnologies. Explica que van 
estar parlant amb el Sr. Cano i els hi va manifestar la voluntat de poder continuar 
treballant pel municipi i els hi va semblar que podia encaixar dins d’aquestes 
perspectives. Invita a la resta a formar part de l’equip de govern si tenen la voluntat.

 

Expedient 379/2020. Jutjat de Paz

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

En sessió de la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2020, s’incoà expedient 
pel nomenament de Jutge titular i suplent,  atès la finalització del període de vigència 
del seu nomenament.
 
Atès  que s'ha donat la publicitat escaient de l'anunci relatiu a la renovació dels 
càrrecs de Jutge de  Pau  i Suplent, mitjançant el BOPT de data 20 d’octubre de 
2020, tauler d’anuncis de l’ajuntament, i comunicat al tauler d’anuncis del Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció de Gandesa als efectes escaients.
 
Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Roland Ribera Vandellòs actual Jutge de 
Pau titular, núm. RE 2020-E-RC-3378 i el  Sr. Manel Asens Callao, núm. RE 
2020-E-RC-3379,  per les quals  manifesten  la  seva voluntat de d'ocupar els càrrecs 
de Jutge de Pau titular i suplent respectivament.
 
Atès que aquests dos candidats compleixen amb els requisits per tal de ser-ho. 
 
Atès el que disposa la Llei  Orgànica 6/1985, d’ de juliol, del Poder Judicial,  i vistos 
els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de juny, de los Jueces de Paz. 
 
 A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 22 de 
febrer de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,
 
ACORDS:
 
PRIMER: Proposar el nomenament del càrrec de Jutge  de Pau Titular i Suplent als 
Srs. Roland Ribera Vandellòs i Manel Asens Callao, respectivament, del Jutjat de 
Pau de Móra d'Ebre (Partit Judicial de Gandesa). 
 
SEGON: Donar trasllat d'aquest  acord al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
TERCER: Comunicar aquest acord als interessats. 
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QUART:  Prendre possessió dels càrrecs respectius una vegada s'hagin notificat 
oficialment els nomenaments per part del TSJC. 
 
 L’Alcalde diu que continuen les mateixes dos persones en les mateixes condicions. 

 

Expedient 1272/2019. Demarcacions Territorials

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

Atès que la Direcció General d’Administració Local va comunicar en data 28 de 
desembre de 2020, registre d’entrada número 4230/20, l’acte d’inici de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Móra la Nova i de Móra 
d’Ebre, el dia 16 de febrer de 2021, a les 11:00 hores, a la seu de l’Ajuntament de 
Móra la Nova.
 
Ates que la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2021 va proposar la 
composició dels membres que formarien la Comissió Municipal de Delimitació dels 
termes municipals de Móra la Nova i Móra d’Ebre, que hauria de ser ratificada en la 
propera sessió Plenària que es duies a terme.
 
Atès el que preveu el Decret 244/2007, de 6 de novembre, modificat pel Decret 
209/2015, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en 
el Capítol V, del Títol I, Delimitació dels termes municipals.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 22 de 
febrer de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,
 
ACORDS:
 
PRIMER: Ratificar la proposta de la Junta de Govern Local del 19 de gener de 2021 i 
nomenar, als efectes de l’article 28.2 del Decret 244/2007, com a membres de la 
comissió municipal de delimitació dels termes municipals de Móra la Nova i Móra 
d’Ebre, als següents senyors:
 
Joan Piñol Mora, alcalde president o regidor en qui delegui.
Raul Olivan Gallardo, regidor de Medi Ambient.
Julio Roca Font, regidor d’Agricultura.
Lluís Girones Pedrol, tècnic municipal.
El secretari o secretaria de la Corporació.
 
SEGON: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Móra la Nova i a la Direcció 
General d’Administració Local.
 
TERCER: Facultar al Sr. Alcalde President per a signar tota la documentació 
escaient.
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Expedient 1238/2020. Elaboració i Aprovació del Pressupost, modificació 
plantilla

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

En sessió plenària de data 29 de desembre de 2021, s’aprovà el pressupost general i 
la plantilla orgànica de la Corporació per a l’exercici de 2021,  en la que s’inclou un 
document on hi consta una relació de  la totalitat dels llocs de treball de l’ajuntament 
(s’adjunta com a annex 1).
 
El document abans esmentat no equival a la relació de llocs de treball de la 
Corporació, tal com s’estableix al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
 
A la vista del que s’estableix a l’article 29.3 del cos legal abans esmentat,
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 22 de 
febrer de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,
 
ACORDS:
 
PRIMER: Aprovar el document on consta la relació de llocs de treball per a l’exercici 
de 2021, pel que fa als llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació 
nacional, tal com segueix, que s’adjunta com a annex 2
 
SEGON: Donar la publicitat escaient i comunicar aquest acord a la Direcció General 
d’Administració Local.

 

Expedient 311/2021. Procediment Genèric, moció Unió de Pagesos

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es dona compte de la moció presentada per Unió de Pagesos per tal que s'inclogui 
Catalunya a les zones afectades greument pel temporal Filomena.
 
La Sra. Latorre diu que votaran a favor ja que estan d’acord en que es concedeixin 
totes les ajudes que calguin però que els hi consta que la Generalitat no ho ha 
demanat. L’Alcalde li respon que entén la seva postura ja que el Ministre h dit el 
mateix, que estan desitjosos de incloure-la dins de les zones afectades però que la 
Generalitat no ho ha demanat. Li diu que ell opina personalment que li sembla tot 
plegat bastant ridícul, que òbviament la Generalitat ho pot demanar, però que quan 
és te la voluntat de fer les coses no li és menester que li demanin. De fet, la potestat 
d’incloure o no està subjecta a que algú ho demani i te la potestat de decidir si 
Catalunya és una zona afectada el propi Ministeri. I que li sembla ridícul les 
declaracions del Ministre i la seva explicació de vot.  La Sra. Latorre diu que entén 
que els procediments estan per fer-se. L’Alcalde li diu que no, que no ho diu enlloc 
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que hagi de ser així. I que el reconeixement de zona catastròfica no depèn de la 
Generalitat depèn de la voluntat de qui la atorga. La Sra. Latorre diu que primer s’ha 
de demanar. L’Alcalde respon que no i que en posicionaments d’aquest tipus els fan 
sentir d’un altre país perquè si som ciutadans espanyols no seria menester que 
demanessin res. Diu que la resta de comunitats autònomes no ho han demanat. 

 

 

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:
 
Nom Data Resum

DECRET 2021-0003 [DelegacioCompetencies] 16/02/2021 13:27
SIA 2112051 -- Expedient 835/2019 -- Múltiples 
interessats -- Cdelegació competències --

DECRET 2021-0002 [Decret delegació] 12/02/2021 14:22

SIA 2112062 -- Expedient 1272/2019 -- 
Delimitació termes municipals de Mora d'Ebre i 
Mora la Nova --

DECRET 2021-0001 [Decret bestreta] 27/01/2021 8:02
SIA 2155464 -- Expedient 107/2021 -Bestretes 
empleats públics 2021 --

DECRET 2020-0056 [Decret ado 31 desembre 
2020] 31/12/2020 12:47

SIA 2112075 -- Expedient 1405/2020 -- Aprovació 
de factures --

DECRET 2020-0055 [DECNOTACT_29_12] 22/12/2020 11:52 Expedient PLN/2020/4 -- Múltiples interessats --

DECRET 2020-0054 [DECNOTACT_21_12] 16/12/2020 14:11 Expedient CIG/2020/4 -- Múltiples interessats --

 
L’Alcalde explica el nomenament del Sr. Cano.

 
 
Campos felicita al Sr. Cano i li agraeix la invitació a la resta dels grups per incloure’s al govern. Diu que seria bo en aquests  
moments hi hagi una unitat màxima i que tots col·laborin i que per part seva, te el seu vot per tot sempre hi quan sigui per fer una  
Móra com la que tots volen. 

 

 

Informacions presidència

L’Alcalde comenta que no oficialment va rebre un missatge de la directora de serveis 
territorials de salut en el qual li manifestava que en breu es posarien en contacte 
amb l’Ajuntament per poder realitzar vacunacions a Móra d’Ebre a la Sala de la 
Democràcia com es va oferir. I que també a rebut trucada dels serveis territorials de 
salut dient que li enviaven una carta demanant la disponibilitat d’un terreny a Móra 
d’Ebre per poder fer un CAP nou 
 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES
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Precs i preguntes

La Sra. Agné comenta que quan ell va dir si el podien ajudar, quan va sortir de la 
Comissió Informativa es va posar en contacte amb Marc Lleixà i li va dir que li 
contestaria.L’Alcalde diu que no deixa de resultar curiós que hagi de trucar una 
regidora per rebre resposta. I que de totes maneres li agraeix. 
 
El Sr. Campos pregunta respecte les vacunes? L’Alcalde respon que no rep cap 
Ajuntament, que el que saben és que hi ha uns criteris de vacunació establerts per la 
Generalitat i que els hi consta que ara s’ha començat per la gent major de 80 anys 
sense mobilitat que se’ls va a vacunar a domicili. I després es passa a vacunar als 
centres habilitats per fer-ho. I que pel que ha anat llegint es planteja el 70 per cent de 
vacunació al estiu.
 
La Sra. Latorre pregunta pel document de reactivació econòmica i que ningú l’ha 
rebut? 
 
El Sr. Melchor vol matisar el tema de els ajuts pel temporal Filomena, llegeix la 
noticia que explica a qui se li a atorgat, com havia explicat el Alcalde que es fa. 
 
L’Alcalde pregunta al punt 7 perquè ERC s’ha abstingut ? La Sra. Agné respon que 
per decisió del grup. L’Alcalde pregunta si no té cap més argument.
 
L’Alcalde pregunta al punt 8 perquè ERC, PSC i CUP no han volgut votar a favor. Diu 
que si voten en contra d’algo que van decidir voldria saber que es lo que no fan bé? 
La Sra. Agné diu que s’han abstingut que en contra no han votat. La Sra. Latorre diu 
que perquè hi ha hagut un augment considerable de preu que ja ho va comentar a la 
Comissió Informativa. Pensen que s’haurien de fer més campanyes de 
conscienciació a la ciutadania per a que reciclin més. Que la justificació és aquesta, 
que és un 17% més car i que pensen que s’ha de treballar en les campanyes de 
conscienciació.  L’Alcalde li respon que si ells fessin el mateix i votessin abstenció no 
podrien portar la orgànica ni la poda enlloc, i que se l’haurien de quedar. La Sra. 
Latorre diu que ells estan al govern i que ells decideixen. L’Alcalde li respon que no, 
que decideixen tots.  La Sra. Latorre diu que és el seu vot. El Sr. Fornós diu que va 
demanar als companys de la CUP de Baix Camp el informe del seguiment, i que 
encara no li han passat per lo que no pot votar ni a favor ni en contra d’un conveni.
 
L’Alcalde pregunta al PSC i ERC perquè s’han abstingut en el nomenament del jutge 
i el suplent? La Sra. Gurrera explica que ja quan es va fer l’anterior vegada que 
creuen que les persones triades estan vinculades a un partit polític. L’Alcalde els hi 
comenta que en tot cas si saben que no es va presentar ningú més. Que el equip del 
govern no ho tria i que no hi havia més voluntaris per ser-ho.  El Sr. Cano comenta 
que no creu que en els actuals hi hagi cap vinculació política i que si en un altre 
moment van pertànyer a un partit polític són lliures mentre facin la seva tasca 
correctament. I que creu que si una persona s’ofereix voluntària per fer aquesta 
tasca se l’ha de recolzar i donar suport perquè qualsevol personal del poble quan 
vota ja pertany a un partit polític.
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ANNEXOS:  Informe intervenció Morositat quart trimestre 2020 
 
 
ANNEX 1: 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 411 348.298,52 

Escola de Música 28 4.391,09 

Móra d’Ebre Bus, SL 21 3.082,12 

 
 
ANNEX 2 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 169 566.404,77 

Escola de Música 1 15,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 

 
 
ANNEX 3 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 36 233.456,55 

Escola de Música 1 15,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 

 
 
ANNEX 4 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 178 289.482,28 

Escola de Música 3 190,42 

Móra d’Ebre Bus, SL 4 2.827,61 

 
 
ANNEX 5 
 

ENTITAT ROP 
(dies) 

IPR (€) ROPend. 
(dies) 

IPP (€) PMP 
(dies) 

Ajuntament 25,16 490.287,80 24,06 276.307,40 24,76 

Escola de Música 7,27 4.406,09 29,28 205,42 8,25 

Móra d’Ebre Bus SL 32,52 3.955,94 14,69 2.827,61 25,09 

PMP GLOBAL  498.649,83  279.340,43 24,67 
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ANNEXOS a l’Informe d’Intervenció de l’execució trimestral del quart trimestre de 2020 
 
ANNEX 1: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 87 

Educatiu no universitari (personal que 
presta servei en centres de la docència no 
universitària) 

1 

 
ANNEX 2: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 1 

Educatiu no universitari (personal que 
presta servei en contres de la docència no 
universitària) 

14 

 
ANNEX 3: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 5 

 
ANNEX 4: 
 

Projecte de 
despesa 

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

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

Compra béns 
immobles (Illa 
de Saurí D2) 

0 € 0 € 0,00 € 8.600,00 € 

Compra béns 
immobles (Illa 
de Saurí B) 

0,00 € 0 € 17.195,98 € 4,02 € 

Rehabilitació 
visita pública del 
castell 

0,00 € 281.587,59 € 0,00 € 344.239,04 € 

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 € 4.732,67 € 1.267,33 € 

Millora complex 
esportiu pavelló 
i piscina 

0,00€ 0,00€ 30.444,59€ 13.355,410€ 

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 411 348.298,52 

Escola de Música 28 4.391,09 

Móra d’Ebre Bus, SL 21 3.082,12 

 
ANNEX 6 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 169 566.404,77 

Escola de Música 1 15,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 

 
ANNEX 7 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 36 233.456,55 

Escola de Música 1 15,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 

 
ANNEX 8 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 178 289.482,28 

Escola de Música 3 190,42 

Móra d’Ebre Bus, SL 4 2.827,61 

 
 
 
ANNEX 9 
 

NRE TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT SITUACIÓ 
ACTUAL 

10/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 

Canon 
mensualidad 
Diciembre 2019 

11.747,08 Pendent 
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ENEL SOLE SRL 
UTE 

11/20 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualitzación 
canon 
Diciembre 2019 

1.791,22 Pendent 
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Annex 1: CIR LOCAL – Pla d’Ajust seguiment quart trimestre 2020 
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Expedient núm.: 219/2021 
Proposta Secretaria Instruccions adjudicació Contractes Menors 
Procediment:  Llei 9/2017, de contractes 
Tipus d'Informe:  Model proposta 

  

En compliment de l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de febrer de 2021demanant informe 
sobre l’aprovació d’unes instruccions que regulin la tramitació dels contractes menors i la seva incidència 
així com la redacció de les mateixes, emeto la següent proposta-instrucció per a la tramitació dels 
contractes menors a celebrar per l’Ajuntament de Móra d’Ebre,  

 

INSTRUCCIONS PER LA TRAMITACIÓ CONTRACTES MENORS DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 

Pel que fa a la regulació dels contractes menors regulats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
contractes del sector públic, es redueixen els límits i s’exigeix una major tramitació. Per aquest motiu es fa 
adient l’aprovació d’unes instruccions en relació a la tramitació dels contractes menors que fins el moment 
s’han estat aplicant, per tal de garantir els principis de transparència, lluita contra el frau i la igualtat de 
tracte entre tots els licitadors i candidats, tal com s’exigeix a la llei de contractació. 

Queden regulats dintre d’aquestes Instruccions els contractes de serveis, obres i subministraments que 
tinguin la consideració de contractes menors i que es portin a terme per part de l’ajuntament de Móra 
d’Ebre.  

A la Base 35. Contractes menors  de les Bases d’execució del pressupost, s’estableix que es podran 
tramitar aquests contractes menors de valor inferior a 40.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti de 
contractes d'obres, o a 15.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti de contractes de subministrament o de 
serveis, IVA exclòs i s’estableixen les pautes per la tramitació d’expedients de contractes menors, així 
com  
 
“4. S’aprovarà per part de l’òrgan de contractació les instruccions i models per regular la 
tramitació dels contractes menors amb la finalitat d’establir una sèrie de garanties addicionals 
en la seva tramitació, si bé alhora garantint la agilitat i simplificació en la tramitació dels 
expedients de contractació menor, que s’incorporaran a aquestes bases una vegada 
aprovades.” 
 
D’acord amb la LCSP es consideren contractes menors aquells de valor inferior a 40.000 euros, IVA 
exclòs, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, IVA exclòs, amb una durada inferior a un any com a màxim des de la data 
de prestació objecte del contracte.  
 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
disposi de l’habilitació professional necessària per fer la prestació, així com les normes que estableix 
l’article 118 LCSP de regulació de l'expedient de contractació en contractes menors. En quant  a la 
prohibició de subscriure determinat volum de contracte menors amb una mateixa empresa es refereix a 
un exercici pressupostari, en interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació 
de la Generalitat de Catalunya 1/2018. 
 

REGULACIÓ DELS CONTRACTES MENORS: 

El contracte menor es troba regulat a l’article 118 de la LCSP i estableix com a obligatori un expedient de 
contractació pel, menors, independentment del seu import, sempre tenint com a màxim els import abans 
mencionats i que consta a la Base 35 de les Bases reguladores del pressupost,  
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 La tramitació d’expedients de contractes menors requerirà: 

a) Reserva de crèdit 

b) Informe de contractació que justifiqui la necessitat del contracte. 

- Justificació que no s'està alterant l'objecte del contracte per eludir l'aplicació de les regles generals de 
contractació. 

- Justificació que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament 
superin els límits abans esmentats. 

- Concreció de la durada o termini d'execució del contracte, tenint en compte que els contractes menors 
no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. 

c) Informe de secretaria si el requereix l’òrgan de contractació. 

d)  Memòria valorada en el cas de contractes menors d’obres, si s’escau. 

e) Aprovació de la despesa, En la resolució d'aprovació de la despesa, es recollirà en tot cas la 
identificació de l'adjudicatari i la designació del responsable del contracte, a més del preu del contracte, el 
període d'execució i qualsevol altre aspecte que es consideri oportú reflectir. 

f) La incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits establerts reglamentàriament així 
com l’acord de contractació de l’òrgan corresponent i que compti amb la conformitat per part del regidor 
responsable, per diligència estampada en la factura acreditativa que les obres, serveis, subministraments 
o prestacions de qualsevol naturalesa facturades, s'han executat íntegrament conforme a l'estipulat i a 
plena satisfacció, i que l'import facturat és el correcte. 

g) Publicació en la forma i contingut previstos en l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del sector públic (trimestralment, com a mínim). 

 
PROCEDIMENT A SEGUIR PER APROVAR UN CONTRACTE MENOR. 
 
Es proposa tres tipus de TRAMITACIONS: 
 

TRAMITACIÓ  ÚNICA: 
 
Àmbit d’aplicació 
 
· FINS A 1.000,00€ 

Tràmits:  
 

a) Incorporació de la factura i conformació de la mateixa pel regidor (Model I 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE L’ARTICLE 118 DE LA LLEI 

9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE (contractes menors de menys de 1.000€). 

Àmbit d’aplicació 
 
· DE 1001,00 FINS A 3.000,00€ 

Tràmits:  
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b) Incorporació de la factura i conformació de la mateixa pel regidor (Model I 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE L’ARTICLE 118 DE LA LLEI 

9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE (contractes menors de menys de 3.000€). 

 

b) Resolució de l’òrgan competent atorgant el corresponent contracte menor, si s’escau ( 
Model II: INFORME DE NECESSITAT I NO SUBSCRIPCIÓ CONTRACTISTA.) 
 
 

TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA: 
 
Àmbit d’aplicació: 
 

· ENTRE 3.000,00€ I 6.000,00€ s’exigirà un pressupost en els contractes de serveis i 
subministraments. en el contracte d’obres haurà d’afegir-se el pressupost de les obres 
sense perjudici  de l’existència del corresponent projecte/ memòria quan les normes 
específiques així ho requereixin.” 

 
Tràmits: 
 
a) Informe justificatiu de la contractació (Model III: MEMÒRIA/INFORME NECESSITAT emès 
per l’àrea tramitadora i signada pel responsable del mateix (regidor o tècnic) 
b) Informe justificatiu de la manca d’incompatibilitat del contractista. 
c) Sol·licitud d’un pressupost o més i justificació de la sol·licitud: termini màxim per 
presentació d’oferta/es de 3 a 5  dies naturals. 
d)  Resolució de l’òrgan de contractació (Junta de Govern Local) acordant adjudicació contracte 
i disposició de la despesa.  
 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
Àmbit d’aplicació: 
 
· PER IMPORTS SUPERIORS A 6.000,00€ s’exigirà la formalització de contracte i la sol·licitud de 
tres pressupostos, excepte que no sigui possible i així s’acrediti.  en el contracte d’obres haurà 
d’afegir-se el pressupost de les obres sense perjudici  de l’existència del corresponent 
projecte/memòria quan les normes específiques així ho requereixin”. 
 
Tràmits: 
 

a) Memòria/Informe necessitat: (Model III)  
 

- Informe necessitat de la contractació (per regidor o tècnic), que haurà de contenir la 
no divisió lots, informe insuficiència mitjans CS, utilització mitjans electrònics, ...).  
-  Informe justificatiu de la manca d’incompatibilitat del contractista.  
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- Quadre de condicions  tècniques ( que haurà de contenir com a mínim : descripció de 
l’objecte del contracte, valor estimat del contracte, termini d’execució, termini de 
garantia, si s’escau, criteris de valoració i responsable del contracte ). 
 

 
b) Acord de l’òrgan contractació (Junta de Govern Local)  acordant l’inici de l’expedient i 
aprovant Memòria necessitat, Quadre de condicions  tècniques, l’ autorització de la despesa i 
sol·licitant  com a mínim tres ofertes  
c) Sol·licitud de tres pressupostos i justificació de la sol·licitud: termini màxim per presentació 
d’oferta/es 5  dies naturals. Al seu termini, si s’escau,  el tècnic competent valorarà i  
classificarà les propostes  i proposarà l’oferta en funció d’aquesta valoració). Es trametrà 
Declaració responsable capacitat per contractar (Model V) 
d) Acord Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, acordant, (cas de no haver 
informe del tècnic, prèvia valoració i  classificació de les propostes) l’adjudicació del contracte 
 i disposició de la despesa. 
 
e) Notificació de l’acord als diferents contractistes que hagin presentat proposta. 
f) Formalització del contracte, si s’escau. 
 
INFORMES EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
 
INFORME DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ ACREDITANT LES NECESSITATS A SATISFER AMB 
LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE: 

 
- les necessitats a satisfer s’integren dins de les competències de la Corporació 

municipal. 
- que aquestes no tenen caràcter periòdic i previsible sinó que responen a 

necessitats puntuals i esporàdiques  
- Que no està sent objecte de fraccionament l’objecte del contracte. 
- En els contractes de serveis: justificació en l’informe que no es celebrarà el mateix 

amb la finalitat de contractar personal, que en tot cas haurà de regir-se per a 
normativa en matèria de funció pública ( art.308.1 paràgraf segon LCSP ). 

 
Intervindran en l’elaboració de l’esmentat informe el personal adscrits a l’àrea que atenent a 
les prestacions de l’objecte del contracte formen part del seu àmbit funcional, sent  aprovat 
pel regidor competent. 
 
INFORME EMÈS PEL REGIDOR O TÈCNIC COMPETENT atenent a les prestacions que de 
l’objecte del contracte s’acreditarà que el contractista no ha subscrit mes contractes menors 
que individual o conjuntament superin la xifra establerta per a cadascun dels tipus de 
contractes amb el mateix òrgan de contractació i en l’anualitat pressupostària corresponent, o 
que havent-los subscrit les prestacions eren qualitativament diferents. 
 
Límit per a cada contractista:  
 

- naturalesa de la prestació objecte del contracte ( dins de cadascun dels tipus ) 
- anualitat pressupostària  
- òrgan de contractació. 
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En aquest sentit i pel que fa al límit de l’òrgan de contractació de conformitat amb el disposat 
a l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector “les resolucions 
administratives que s’adoptin per delegació indicaran expressament aquesta circumstància i es 
consideraran dictades per l’òrgan delegant”. 
 

 
INFORME -MEMÒRIA JUSTIFICATICA:  
 
Aquesta Memòria incorporarà:  

 
- Informe necessitat de la contractació (per regidor o tècnic), que haurà de contenir la 
no divisió lots, informe insuficiència mitjans CS, utilització mitjans electrònics, ...). 
 
-  Informe justificatiu de la manca d’incompatibilitat del contractista. 
 
- Quadre de condicions  tècniques ( que haurà de contenir com a mínim : descripció de 
l’objecte del contracte, valor estimat del contracte, termini d’execució, termini de 
garantia, si s’escau, criteris de valoració i responsable del contracte). 
 
-Declaració responsable capacitat per contractar. 
 

 
TRAMITACIÓ AGRUPADA 
 
La unitat gestora podrà tramitar de manera agrupada les despeses. Cada Unitat escollirà la 
modalitat agrupada que consideri més adient seguint els següents tipus: 
 

- Memòria agrupada per activitat(, Parc de Nadal, Casal d’Estiu... 
- Memòria agrupada per actes ( Saurí Festival, ,... Litterarum 
- Memòria agrupada per proveïdor 

 
Aquestes tramitacions agrupades podran acumular despeses corresponents a contractes de 
subministraments i a contractes de serveis. Les factures s’aniran aprovat a mesura que es rebin, 

Cap de les despeses que inclogui  l’expedienten relació a cada proveïdor no podran sobrepassar 
els 15.000 euros. El límit no opera en relació a l’expedient sinó al proveïdor. 

L’informe de necessitats dels diferents contractes agrupats ha de detallar cada proveïdor, indicar 
les despeses desglossades per concepte sense excedir el límit de l’import del contracte menor. 

En tot allò no previst en aquesta instrucció i pel que fa a la preparació, adjudicació, efectes i 
extinció serà d’aplicació la LCSP i la resta de normes de dret administratiu. 

PUBLICITAT DELS CONTRACTES MENORS ADJUDICATS 

L’article 63.4, 118.3 i 154.4 de la LCSP estableix l’obligació de publicar al perfil del contractant 
amb caràcter trimestral, la informació dels diferents contractes menors tramitats relativa a 
l’objecte, durada, import d’adjudicació, IVA aplicable i adjudicatari. 
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ENTRADA EN VIGOR 

Aquestes instruccions entraran en vigor l’endemà de la seva publicació i estarà vigent mentre no 
es modifiqui. 

Pel que fa al règim de delegació de competències en matèria de contractació s’estarà al règim de 
les delegacions vigents en cada moment que constin al cartipàs municipal. 
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ANNEX  1 - RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
AJUNTAMENT 
  

LLOC   DESCRIPCIÓ RÈGIM 
* 

GRUP PROVISIÓ 
** 

CD 

*** 
CE 
**** 

DEPARTAMENT 
ADSCRIPCIÓ 

 

JORNADA 
 ***** 

OCUPACIÓ 
****** 

 
1 

Secretaria FE A1 CO 26 
28 
 

 
Secretaria  

 
O 

 
V 

 
2 

Intervenció  FE A1 CO 26 
28 
 

 
Intervenció  

 
O 

 
V 

 
3 Tresoreria FE A1 CO 26 

20 
 

 
Intervenció  

 
O 

 
V 

(*)  RÈGIM  
F: Funcionari  
LF: laboral fix 
LT: laboral temporal 
LI: laboral temporal indefinit  
E: eventual 
 
(**) PROVISIÓ  
O: Oposició  
CO: Consurs-oposició 
LLD: Lliure disposició 
MH: Mobilitat horitzontal 
 
(***) CD: Complement de destí nivell  
(****) CE: Complement específic nivell 
 
(*****) JORNADA: 
O:  Ordinària,  
E: Exclusiva  
TP: Reduïda temps parcial  
HE: Horari Especial  
T: Torns  
 
(******) OCUPACIÓ 
O: Ocupat 
V: Vacant 
OP: Ocupat provisionalment 
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ANNEX  2 - RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
AJUNTAMENT 
  

 
LLOC   

 
DESCRIPCIÓ 

 
RÈGIM 

* 

 
GRUP 

 
PROVISIÓ 

** 

 
CD 

*** 

CE 

**** 

 
DEPARTAMENT 

ADSCRIPCIÓ 
 

 
JORNADA 

 ***** 

 
OCUPACIÓ 

****** 

 
TASQUES 
FUNCIONS 

 
1 Secretaria-intervenció FE A1 CO 26 

 
28 
 

 
Secretaria  

 
O 

 
V 

 
Art. 3, 4 i 5 

RD 128/2018 

 
 
(*)  RÈGIM  
F: Funcionari  
LF: laboral fix 
LT: laboral temporal 
LI: laboral temporal indefinit  
E: eventual 
 
(**) PROVISIÓ  
O: Oposició  
CO: Consurs-oposició 
LLD: Lliure disposició 
MH: Mobilitat horitzontal 
 
(***) CD: Complement de destí nivell  
(****) CE: Complement específic nivell 
 
(*****) JORNADA: 
O:  Ordinària,  
E: Exclusiva  
TP: Reduïda temps parcial  
HE: Horari Especial  
T: Torns  
 
(******) OCUPACIÓ 
O: Ocupat 
V: Vacant 
OP: Ocupat provisionalment 
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