
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2021/2 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 13 / de maig / 2021

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

Lloc Sala de sessions

Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Diego Navarro Pascual

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39880357J Andreu Cano Fortuño SÍ

78576834W Cinta Agné Sabaté SÍ

39850820P Diego Navarro Pascual SÍ

33877656J Dolors Gurrera Romo SÍ

39867547Z Joan Piñol Mora SÍ

39899811D Jordi Fornos Peleja SÍ

39834722X Julio Roca Font SÍ

47768736J Maria Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau NO

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

39706436H Ruben, Biarnes Renedo SÍ
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39810877Q Santiago Campos Piñol SÍ

39685502Z Sixte Melchor Giménez SÍ

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

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
El secretari interventor en funcions procedeix a donar lectura de l’acta núm. 4/2020 i 
1/2021 corresponenta a les sessions celebrades els passats dies 29 de desembre de 
2020 i 25 de febrer de 2021, les quals són APROVADES PER UNANIMITAT pels 
membres assistents a la sessió.
 
El Secretari explica lo que va comentar la Sra. Gurrera la CI sobre que trobaven a 
faltar els absents a les votacions, i explica que encara que consti a l’encapçalament 
de que hi ha una absència,  a les votacions miraran de posar-ho per quadrar vots 
sempre i quan l’aplicació ho permeti

 

Expedient 624/2021. Procediment Genèric, Ratificació dubtòs cobrament

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

Vist el Decret d’Alcaldia número 2021-0019 de 30 d’abril de 2021 pel que s’aproven 
els percentatges de càlcul del dubtós cobrament que s’aplicaran a la liquidació de 
l’exercici 2020, que tot seguit es transcriu literalment:
 
“ DECRET D’ALCALDIA 2021-0019
 
Aprovació de l’expedient 01/2021 en relació als percentatges de càlcul del dubtós 
cobrament que s’aplicaran a la liquidació de l’exercici 2020.
1. ANTECEDENTS
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1.1. Per Providència d’Alcaldia es va iniciar l’expedient 01/2021 en relació als 
percentatges de càlcul del dubtós cobrament que s’aplicaran a la liquidació de 
l’exercici 2020.
1.2. En sessió plenària de data 18 de desembre de 2019 es va aprovar inicialment el 
pressupost general de l’exercici 2020 i els seus documents annexos, així com les 
bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020.
1.3. La Base d’Execució número 67 del Pressupost de l’exercici 2020  aprovada 
disposa  utilitzar els percentatges establerts a  l’article segon de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, e racionalització i sostenibilitat de l’administració Local, que 
modifica el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
1.4. D’altra banda és notori i innegable que  no es recapta la totalitat dels drets 
pendents de cobrament de d’exercicis anteriors i ara, amb la crisis econòmica com a 
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 aquesta possibilitat encara és més 
llunyana, per aquest motiu es fa necessari adoptar criteris de sensatesa i de 
prudència financera, i per tant, es creu convenient augmentar els percentatges de 
dubtós cobrament a aplicar a la liquidació de l’exercici 2020, d’acord amb el següent 
detall: 
Exercici de procedència %
Exercici n (2020) 5%
Exercici n-1 (2019) 30%
Exercici n-2 (2018) 60%
Exercici n-3 (2017) 90%
Exercici n-4 i següents (2016 i ss.) 100%
Aquests percentatges són superiors als mínims que estableix l’article segon de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
Local, que modifica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
1.5. Atès el que disposen els articles 90 i 103 del Real Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, 
així com els articles 191 i 193bis del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local. Com sigui que li correspon al 
President de l’Entitat Local, previ informe de la intervenció, l’aprovació de la 
liquidació del Pressupost de l’Entitat local i d’aquesta liquidació, una vegada 
efectuada la seva aprovació, es donarà compte al Ple a la primera sessió que se 
celebri. 
1.6. Atès que en les dates en que ens trobem, és necessari aprovar la liquidació de 
l’exercici 2020 i fer tramesa d’aquesta a través de la Plataforma Autoriza al Ministerio 
de Hacienda y Función Pública per tal que no es perdi el Fons Nacional.
1.7. Vist l’informe de secretaria intervenció que consta a l’expedient.
 
Per tot això, 
 
RESOLC:
 
Primer.- Aplicar a la liquidació de l’exercici 2020 els següents percentatges per al 
càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació:
Exercici de procedència %
Exercici n (2020) 5%
Exercici n-1 (2019) 30%
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Exercici n-2 (2018) 60%
Exercici n-3 (2017) 90%
Exercici n-4 i següents (2016 i ss.) 100%
El càlcul del dubtós cobrament s’ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets 
pendents de cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense incloure els ingressos 
garantits.”
 
Segon.- Que els percentatges que s’aplicaran estan dins dels criteris regulats a 
l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, que modifica el TRLRHL aprovat pel RDL 
2/2004, de 5 de març.
 
Tercer.- Donar trasllat de la present resolució al Departament de Comptabilitat-
Intervenció per tal d’implementar les instruccions d’aquesta resolució. 
 
Quart.- Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària que es celebri. 
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
La Comissió informativa general per a posterior acord plenari, emet el següent:
 
ACORD:
 
Primer: Ratificar el Decret d’Alcaldia número 2021-0019 de 30 d’abril de 2021 pel 
que s’aprova aplicar a la liquidació de l’exercici 2020 els següents percentatges per 
al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació:
 
Exercici de procedència %
Exercici n (2020) 5%
Exercici n-1 (2019) 30%
Exercici n-2 (2018) 60%
Exercici n-3 (2017) 90%
Exercici n-4 i següents (2016 i ss.) 100%
 
El càlcul del dubtós cobrament s’ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets 
pendents de cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense incloure els ingressos 
garantits.
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal.
 

 

Expedient 396/2021. Tancament i Liquidació del Pressupost ex. 2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del 
Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, els comptes anuals formulats 
per la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU, de l’exercici 2020, degudament informat per la 
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Intervenció i la Secretaria municipal, en compliment d’allò que estableix l’article 191.3 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposa l’article 
191 de l’esmentat cos legal, així com l’informe d’intervenció sobre l’anàlisi del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit 
de deute en virtut de l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 2021-0020 de data 30 d’abril de 2021 pel que 
s’aprova la liquidació de l’exercici 2020, que tot seguit es transcriu:
“DECRET D’ALCALDIA 2021-0020
Aprovació de la liquidació del pressupost 2020
FETS
1 La Intervenció ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’aprovació de la 
liquidació de l’exercici 2020.
2 L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com 
encarregar a la secretaria i a intervenció municipal l’elaboració dels documents 
necessaris per a formar i l’emissió dels informes corresponents.
3 La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la 
liquidació del pressupost, el compliment dels objectius que estableix la Llei 
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de les resolucions adoptades per 
l'alcaldia contràries a les objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies 
detectades en matèria d'ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del 
tràmit de fiscalització i dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i 
bestretes de caixa fixa. 
4 Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 a 31 de desembre del 
mateix exercici, s’obté el següent resultat:
4.1 Respecte al pressupost de despeses de l’Ajuntament: 
L'execució del pressupost de despeses corrent i del tancat de l'Ajuntament, així com 
les obligacions pendents de pagament es detalla a l' ANNEX 1. 
4.2. Respecte al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament:
L'execució del pressupost d'ingressos corrent i del tancat de l'Ajuntament,  així com 
els drets pendents de cobrament es detalla a l 'ANNEX 2.
4.3. Respecte al pressupost de despeses de l’Escola: 
L'execució del pressupost de despeses corrent i del tancat de l'Escola de Música i 
Dansa, així com les obligacions pendents de pagament es detalla a l' ANNEX 3. 
4.4. Respecte al pressupost d’ingressos de l’Escola:
L'execució del pressupost d'ingressos corrent i del tancat de l'Escola de Música i 
Dansa,  així com els drets pendents de cobrament es detalla a l 'ANNEX 4.
4.5. Resultat pressupostari ajustat de l'Ajuntament:
El resultat pressupostari ajustat de l'Ajuntament es detalla a l'ANNEX 5.
 
4.6. Romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament:
El romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament es detalla a 
l'ANNEX 6.
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 113.643,98 
euros; no obstant, 105.190,05 euros d’aquestes, ja han reduït el romanent de 
tresoreria ja que estan incloses a l’excés de finançament afectat, atès que a l’exercici 
2020 s’ha rebut ingressos per tal d’absorbir aquesta quantitat del compte 413; per 
tant, s’ha d’ajustar el romanent de tresoreria amb un import de (113.643,98 – 
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105.190,05) 8.453,93€ pel que fa a les despeses pendents d’aplicar. Els creditors per 
devolucions d'ingressos (compte 418) són de 62.651,45 euros. Per la qual cosa, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 7.050,21 [càlcul 
RTDG-(413)-(418)] d’acord amb el detall de l’ANNEX 7.
4.7. Resultat pressupostari ajustat de l'Escola de Música:
El resultat pressupostari ajustat de l'Escola es detalla a l'ANNEX 8.
 
4.8. Romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Escola:
El romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Escola es detalla a l'ANNEX 
9.
4.9 S’informa dels comptes anuals, que consten a l’expedient, formulats per la 
societat mercantil de capital íntegrament municipal Móra d’Ebre Bus, SLU,  que estan 
formats per: 
- Balanç de Situació
- Compte de Pèrdues i Guanys
- Balanç de Sumes i Saldos 
4.10 Estalvi net
L’estalvi net a nivell consolidat resultant de la liquidació de l’exercici 2020 és detalla a 
l'ANNEX 10. 
4.11. Romanents de crèdit: 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 105.862,98 €, i estan formats 
pels d’incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els arts. 47.5, 
48.3, 98, 99 i 100 del RD 500/1900). Aquests romanents són aquells crèdits que han 
estat finançats amb recursos afectats, amb el següent detall:
- 1-1532-60000 Patrimoni municipal del sòl per import de 92,12 €
- 22-231-21200 Centre de dia per import de 1.663,54 €
- 12-165-22100 Energia elèctrica enllumenat públic per import de 103.307,32 €
- 30-342-22699 Punt Lila per import de 800,00€
  - No existeixen crèdit d’incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) 
4.12 Excés de finançament afectat: 
Existeix un excés de finançament afectat de 246.935,00 euros corresponent a deu 
actuacions:
92,12€  corresponen al Patrimoni Municipal del sòl. 
85.295,20€ corresponen a la bestreta de la subvenció de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural per a la "Rehabilitació de la visita pública del castell", no obstant, la 
Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2020 va acordar renunciar a 
aquesta subvenció i per tant, aquest excés de finançament afectat no s’incorporarà al 
pressupost de l’exercici 2021. 
17.140,50€ corresponen a la bestreta de la subvenció del Servei d'Ocupació de 
Catalunya FOAP 2018. No obstant, a principis de l'exercici 2019 es va rebre la 
bestreta de la subvenció i en data 25 de novembre de 2019 es va renunciar als 
cursos i per tant, aquest excés  de finançament afectat tampoc s'incorporarà al 
pressupost de l'exercici 2021.
4.500,00€ corresponen a la bestreta de la subvenció de la Diputació de Tarragona 
per a la reactivació econòmica covid-19, despesa prevista realitzar pràcticament per 
la seva totalitat a l’exercici 2021.
10.824,91€, corresponen a la bestreta de la subvenció de la Diputació de Tarragona 
per a la reactivació ocupacional covid-19, despesa prevista realitzar pràcticament per 
la seva totalitat a l’exercici 2021.
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18.327,43€, corresponen a la subvenció de la Generalitat de Catalunya, per a les 
llars d’infants corresponent al curs 2019-2020. Despesa realitzada una part a 
l’exercici 2020 corresponent als sous i salaris i despeses de manteniment i una altra 
part ha realitzar al 2021 pel que fa a la liquidació de l’empresa de serveis.  
3.901,25€ corresponen a la subvenció del Ministerio de Igualdad per al Pacte contra 
la violència de gènere 2020-2021, que es preveu realitzar a l’exercici 2021.
1.663,54€ corresponen a l’import pendent de realitzar de les actuacions al centre de 
dia, finançades amb l’aportació de l’Obra Social de la Caixa. 
1.882,73€ corresponen a la subvenció de la Diputació de Tarragona del Pla d’Acció 
Municipal anualitats 2020-2023 per sanejar el romanent de tresoreria per a despeses 
generals ajustat resultant de la liquidació de l’exercici 2019. L’import total atorgat 
d’aquesta subvenció és de 630.662,67€, dels quals s’han destinat a sanejar el RTDG 
de l’exercici 2019, 628.779,94 euros, pendents de destinar 1.882,73€ per absorbir 
despeses del compte 413 procedents de la liquidació de l’exercici 2019.
103.307,32€ corresponents al préstec formalitzat l’exercici 2020 amb Caixabank SA 
per sanejar el romanent de tresoreria per a despeses general ajustat de la liquidació 
2018. El préstec es va formalitzar per import de 262.000€ dels quals s’han utilitzat 
per sanejar el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat de l’exercici 
2019, 158.692,68 euros, quedant pendents d’aplicar a sanejar 103.307,32 euros.
4.13 Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost.
’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d’equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a 
pressupost s’obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d’ingressos i els 
capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de 
criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local, a nivell consolidat, presenta una capacitat de finançament per import 
de 1.307.378,64 euros d'acord amb el detall de l'ANNEX 12.
4.14 Compliment de la regla de la despesa 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de 
la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2019 amb 
aquell que es desprèn de la liquidació del 2020.
A l’ANNEX 13 es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa en termes consolidats. 
En aquest cas, l'entitat local:
Compleix la Regla de la despesa amb un marge de 554.439,78 € i una variació de la 
despesa computable en relació a l’exercici anterior de -5,89%, d’acord amb el detall 
de l'ANNEX 13.
4.15 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
4.15.1 Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de 
deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a 
cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels 
ingressos corrents liquidats consolidats. 
El volum de deute viu consolidat a 31/12/2020, en termes de percentatge sobre els 
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és de 59,12% d'acord 
amb el detall de l'ANNEX 14.
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4.15.2 Període mig de pagament
El PMP global del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 24,67 dies.
4.16. Estat de les inversions financerament sostenibles
Informar que l'Ajuntament no ha realitzat inversions financerament sostenibles atès 
que a la liquidació de l'exercici 2019 no es va obtenir superàvit i per aquest motiu, no 
s'adjunta l'informe corresponent que estableix la disposició addicional setzena del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals que estableix que anualment, conjuntament amb 
la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l'entitat local i es publicarà al 
portal web el grau de compliment dels criteris establerts a la memòria econòmica de 
la inversió així com del seu grau d'execució. 
4.17. Informe anual de les resolucions adoptades per l'alcaldia contràries a les 
objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria 
d'ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització:
4.17.1. Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de 
l'entitat local contràries a objeccions. 
Veure ANNEX 15.
4.17.2. Informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos:
No s'han informat d’anomalies en matèria d'ingressos.
4.17.3. Informe sobre omissió de la fiscalització:
No s'ha tramitat cap expedient sobre omissió de la fiscalització.
4.18 Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes 
de caixa fixa
4.18.1. Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes 
de caixa fixa
a) Pagaments a justificar
Veure ANNEX 16
b) Bestretes de caixa fixa
No hi ha constància d’expedients de bestretes de caixa fixa
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en 
relació a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de 
l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i 
pagaments pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació 
del pressupost  posa de manifest diversos aspectes:
• Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits 
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
• Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, 
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, 
així com la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació 
del pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les 
obligacions pendents de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de 
l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses 
generals.
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost 
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general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
5. L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
6. L’article 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit 
pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un 
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, 
sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del 
superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició 
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta 
distribució i destí del superàvit.
7. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix  que si les corporacions 
locals compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de 
les Hisendes locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha 
liquidat l’exercici anterior amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per 
a despeses generals positiu i el seu  període mig de pagament no supera el valor de 
30, podran destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, les despeses 
pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament sostenibles 
amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent, 
sempre que així s’habiliti per a exercicis posteriors al 2014 mitjançant la Llei de 
Pressupostos generals de l’Estat. 
8. L’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per 
a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que el superàvit 
pressupostari de les entitats locals de l’any 2019 que compleixin amb allò establert a 
la DA 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, i amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament del 
2020, sempre que no superi l’import que determini el Ministeri, es podrà destinar 
exclusivament a:
- finançar despeses d’inversió de la política de despesa 23 “Serveis socials i 
promoció social”, sempre que es compleixin les regles establertes a la disposició 
addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
- finançar les despeses corrents corresponents a les prestacions de l’article 1.2 del 
RD 8/2020
9. El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix 
que l’import màxim que podrà destinar cada entitat local a aquesta despesa serà, 
com a màxim, l’equivalent al 20% del saldo positiu que quedi una vegada deduït al 
superàvit l’import de les despeses pendents d’aplicar al pressupost, l’import derivat 
de l’aplicació de l’article 12.5 de la LOEPSF i l’import pendent d’executar de les 
inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit del 
2018.
10. L’article 6 del RD 20/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria 
d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica disposa que les entitats 
locals podran destinar al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l’any 
2019 que resulti de l’aplicació de les regles de l’apartat 2 de la disposició addicional 
6a de la LOEPSF per a finançar despeses d’inversió en vehicles elèctrics purs o amb 
etiqueta ambiental ZERO, excepte en el cas que s’acrediti que no existeixen vehicles 
ZERO que compleixin amb les necessitats mínimes de servei, en aquest cas, podran 
substituir-se per vehicles amb etiqueta ECO, i en infraestructures de recàrrega per a 
l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació de serveis públics de 
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recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil, 
prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers.
11. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix els següents requisits: 
que les entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització 
d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat 
nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l’anualitat de les 
mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament 
previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la 
liquidació de l'exercici 2020.
12. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es 
refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els 
comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de 
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus 
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, 
exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet 
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la 
capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema 
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 
13. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos.
14. La disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals estableix 
que anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al 
Ple de l’entitat local i es publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris 
establerts a la memòria econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució. 
15. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la 
Informació Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en 
matèria de gestió pressupostària:
- La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del 
pla de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril.
- L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació 
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en 
aquest últim cas s'hagués formulat requeriment.
- La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta 
d'inclusió de noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri 
d'acord amb l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
- La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de 
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril.
16. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels 
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa 
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a 
l’article 135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix 
en aquest acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 
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2020 sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
17. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació 
del ACM de 6 d’octubre de 2020.
18. La DA 108a de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, General de pressupostos de 
l’estat de 2021 disposa que Si l'entitat local liquida l'exercici 2020 amb estalvi net 
negatiu o endeutament superior al 75%  dels seus ingressos corrents liquidats 
ajustats en l'exercici immediat anterior, l'entitat local, mitjançant acord del seu Ple, ha 
d'aprovar un pla de sanejament financer o de reducció de deute per corregir, en un 
termini màxim de cinc anys, el signe de l'estalvi net o el volum d'endeutament, 
respectivament. 
Per tant,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, que en termes 
consolidats  figura a la part de fets i que s’adjunta en annex a l’expedient amb el 
corresponent detall.
Segon.- Realitzar el seguiment del Pla de Sanejament 2019 - 2022 aprovat pel Ple 
de la Corporació en sessió del 18 de desembre de 2019, per tal de valorar el seu 
compliment.  
Tercer.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que 
se celebri.
Quart.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Primer.- Es dona compte del Decret d’Alcaldia núm. 2021-0020 de data 30 d’abril de 
2021, mitjançant el qual s’aprova la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre i del Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i s’ informa 
dels comptes anuals formulats per la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU,  de l’exercici 
2020.
 
Segon.- Assabentar-se de la liquidació de l’exercici 2020 aprovada per Decret 
d’Alcaldia núm. 2021-0020 de data 30 d’abril de 2021, així com dels l’informes 
d’intervenció sobre la liquidació;  sobre l’anàlisi del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute que consten a 
l’expedient de la liquidació de l’exercici 2020.
 

 

Expedient 15/2021. Procediment Genèric, Objeccions 2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del 
Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, els comptes anuals formulats 
per la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU, de l’exercici 2020, degudament informat per la 
Intervenció i la Secretaria municipal, en compliment d’allò que estableix l’article 191.3 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposa l’article 
191 de l’esmentat cos legal, així com l’informe d’intervenció sobre l’anàlisi del 
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compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit 
de deute en virtut de l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Vist l'informe d'intervenció de data 30 d’abril de 2021 sobre les resolucions 
adoptades per l'alcaldia contràries a les objeccions formulades per la intervenció i de 
les anomalies detectades en matèria d'ingressos així com dels acords adoptats amb 
omissió del tràmit de fiscalització que consta a l'expedient de la liquidació del 
pressupost 2020, que tot seguit es transcriu:
“INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES 
PER L'ALCALDIA CONRÀRIES A LES OBJECCIONS FORMULADES PER LA 
INTERVENCIÓ I DE LES ANOMALIES DETECTADES EN MATÈRIA D'INGRESSOS 
AIXÍ COM DELS ACORDS ADOPTATS AMB OMISSIÓ DEL TRÀMIT DE 
FISCALITZACIÓ.
Dora Fornós Clúa, Secretaria-Interventora accidental (Resolució DGAL 07/04/2021), 
INFORMO: 
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde-President
1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: Informe anual de les resolucions adoptades per l'alcaldia contràries a les 
objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria 
d'ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització. 
1.4. Referència: Liquidació 2020 Ajuntament de Móra d’Ebre i Patronat Municipal de 
Música i Dansa de Móra d’Ebre i comptes anuals formulats per la Societat Móra 
d’Ebre Bus, SLU.
1.5. Expedient: 396/2021 i 15/2021
2. ANTECEDENTS
2.1. La Intervenció ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’aprovació de 
la liquidació de l’exercici 2020.
2.2. L’Alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com 
encarregar a la intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a 
formar i l’emissió dels informes corresponents. 
2.2. La secretaria ha emes informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost 
del 2020.
2.3. La intervenció ha emes informes en relació als resultats pressupostaris de la 
liquidació del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei 
d’Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera i sobre la morositat anual. 
3. FONAMENTS DE DRET
1. L’article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local estableix que en ocasió 
de la dació de compte de la liquidació del pressupost, l’òrgan interventor ha d’elevar 
al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat 
local contràries a les objeccions efectuades, o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan 
competent de l’administració que tingui la tutela al qual s’hagi sol·licitat informe, així 
com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest 
informe ha d’atendre únicament aspectes i comeses propis de l’exercici de la funció 
fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les 
actuacions que fiscalitzi. El president de la corporació pot presentar en el ple 
l’informe justificatiu de la seva actuació.
2. L’article 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
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jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, determina que en els 
casos de que la omissió de la fiscalització prèvia  es refereixi a les obligacions o 
despeses la competència de les quals sigui del ple, el president de l’entitat local ha 
de sotmetre a decisió del ple si continua el procediment i les altres actuacions que, si 
s’escau, siguin procedents.
Aquest informe, que no té naturalesa de fiscalització, s’ha d’incloure en la relació que 
esmenten els apartats 6 de l’article 15 del reglament de control intern i ha de posar 
de manifest, com a mínim, els aspectes següents:
a) Descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries 
per a la seva identificació, entre les quals s’han de fer constar, almenys, l’òrgan 
gestor, l’objecte de la despesa, l’import, la naturalesa jurídica, la data de realització, 
el concepte pressupostari i l’exercici econòmic al qual s’imputa.
b) Exposició dels incompliments normatius que, segons l’interventor informant, es 
van produir en el moment en què es va adoptar l’acte amb omissió de la preceptiva 
fiscalització o intervenció prèvia, en què s’enunciïn expressament els preceptes 
legals infringits.
c) Constatació que les prestacions s’han portat a terme efectivament i que el seu 
preu s’ajusta al preu de mercat, per a la qual cosa s’han de tenir en compte les 
valoracions i els justificants aportats per l’òrgan gestor, que ha de sol·licitar els 
assessoraments o informes tècnics que siguin necessaris amb aquesta finalitat.
d) Comprovació que hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer l’import 
de la despesa.
e) Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de 
l’ordenament, que ha d’apreciar l’interventor en funció de si s’han efectuat o no les 
prestacions, el caràcter d’aquestes i la seva valoració, així com dels incompliments 
legals que s’hagin produït. Per a això, s’ha de tenir en compte que el resultat de la 
revisió de l’acte s’ha de materialitzar acudint a la via d’indemnització de danys i 
perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l’Administració com a 
conseqüència que s’hagi produït un enriquiment injust a favor seu o que hagi 
incomplert l’obligació al seu càrrec, per la qual cosa, per raons d’economia processal, 
només seria pertinent instar la revisió esmentada quan sigui presumible que l’import 
d’aquestes indemnitzacions seria inferior al que es proposa.
4. CONCLUSIONS 
4.1. Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l'entitat 
local contràries a objeccions. 
Veure ANNEX 15.
4.2. Informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos:
No s'han informat d’anomalies en matèria d'ingressos.
4.3. Informe sobre omissió de la fiscalització:
No s'ha tramitat cap expedient sobre omissió de la fiscalització.
4.4 Sotmetre aquest informe a coneixement de l'Alcalde per a la seva inclusió en un 
punt a part de l'ordre del dia del Ple en què es doni compte de la liquidació. 
4.5. S'annexa al present informe la documentació que es detalla a continuació:
ANNEX 15 - Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de 
l'entitat local contràries a les objeccions.
La sotasignat ocupa el lloc e secretaria intervenció accidental des de la data 12 
d’abril de 2021.
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de 
medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de 
control que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 
de 28 d’abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les funcions reservades 
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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; 
per tant, caldria que la plaça s’ocupi per un dels procediments que preveu la 
legislació vigent, és a dir, per acumulació, de forma interina o per funcionari de 
carrera d’habilitació nacional, i per tant, cal  que la Corporació adopti els acords  
necessaris. Cal dir que en el dia de la data d’aquest informe ja s’ha acordat la 
convocatòria de la plaça de secretaria intervenció per funcionari interí. Tanmateix, cal 
dotar del crèdit adequat i suficient per la cobertura definitiva de la plaça.   
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge”
 
Primer.- Es dóna compte de l'informe d'intervenció de data 30 d’abril de 2021 sobre 
les resolucions adoptades per l'alcaldia contràries a les objeccions formulades per la 
intervenció i de les anomalies detectades en matèria d'ingressos així com dels 
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització que consta a l'expedient de la 
liquidació del pressupost 2020.
 
Segon.- Assabentar-se de l'informe d'intervenció de data 30 d’abril de 2021 sobre les 
resolucions adoptades per l'alcaldia contràries a les objeccions formulades per la 
intervenció i de les anomalies detectades en matèria d'ingressos així com dels 
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització que consta a l'expedient de la 
liquidació del pressupost 2020.
 
L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Melchor per comentar una qüestió del punt 3.
El Sr. Melchor vol remarcar quatre coses bàsiques que es miren al fer una liquidació 
d’un Ajuntament, si liquida bé o no;  el resultat pressupostari és de 905.000 euros, 
això ha servit per eixugar el romanent de tresoreria negatiu, quedant un romanent de 
tresoreria de 78.000 euros i que després de fer els ajustos pertinents degut a 
partides compromeses d’un any per l’altre tanquen a un romanent de tresoreria de 
7.050 euros. Per altre costat també diu que tenen una capacitat de finançament 
1.307.000 euros, tenen un rati d’endeutament del 59.12% i que la regla de la 
despesa és -5,89. Per tant, estan complint amb tots els paràmetres que demanen i 
inclòs el del període mig de pagament. 
 

 

Expedient 566/2021. Procediment Genèric, Pagaments a justificar i bestretes 
caixa fixa 2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del 
Patronat Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, els comptes anuals formulats 
per la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU, de l’exercici 2020, degudament informat per la 
Intervenció i la Secretaria municipal, en compliment d’allò que estableix l’article 191.3 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposa l’article 
191 de l’esmentat cos legal, així com l’informe d’intervenció sobre l’anàlisi del 
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compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit 
de deute en virtut de l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Vist l'informe d'intervenció anual de data 30 d’abril de 2021 sobre els comptes 
justificatius dels pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020, 
que tot seguit es transcriu:
“INFORME INTERVENCIÓ
Dora Fornós Clúa, Secretaria-Interventora accidental. (Resolució DGAL 07/04/2021), 
INFORMO: 
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde-President
1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i 
bestretes de caixa fixa.
1.4. Referència: Liquidació 2020 Ajuntament de Móra d’Ebre i Patronat Municipal de 
Música i Dansa de Móra d’Ebre i comptes anuals formulats per la Societat Móra 
d’Ebre Bus, SLU.
1.5. Expedient: 396/2021 i 556/2021
2. ANTECEDENTS
2.1. La Intervenció ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’aprovació de 
la liquidació de l’exercici 2020.
2.2. L’Alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com 
encarregar a la intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a 
formar i l’emissió dels informes corresponents. 
2.2. La secretaria ha emes informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost 
del 2020.
2.3. La intervenció ha emes informes en relació als resultats pressupostaris de la 
liquidació del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei 
d’Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera i sobre la morositat anual. 
2.4. La intervenció a emès informe en relació a les resolucions adoptades per 
l’alcaldia contraries a les objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies 
detectades en matèria d’ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del 
tràmit de fiscalització. 
3. FONAMENTS DE DRET
1.L’article 27.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, determina que en ocasió 
de la dació de compte de la liquidació del pressupost i la remissió al ple de l’informe 
anual esmentat a l’article 15.6 i, en un punt addicional, s’ha d’elevar a aquest òrgan 
un informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i 
avançaments de caixa fixa.  
4. CONCLUSIONS 
4.1. Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de 
caixa fixa
a) Pagaments a justificar
Veure ANNEX 16
b) Bestretes de caixa fixa
No hi ha constància d’expedients de bestretes de caixa fixa
2. Sotmetre aquest informe a coneixement de l’Alcalde per a la seva inclusió en un 
punt a part en l’ordre del dia del Ple en què es doni compte de la liquidació. 
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La sotasignat ocupa el lloc e secretaria intervenció accidental des de la data 12 
d’abril de 2021.
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de 
medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de 
control que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 
de 28 d’abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les funcions reservades 
d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions 
de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la 
gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació; 
per tant, caldria que la plaça s’ocupi per un dels procediments que preveu la 
legislació vigent, és a dir, per acumulació, de forma interina o per funcionari de 
carrera d’habilitació nacional, i per tant, cal  que la Corporació adopti els acords  
necessaris. Cal dir que en el dia de la data d’aquest informe ja s’ha acordat la 
convocatòria de la plaça de secretaria intervenció per funcionari interí. Tanmateix, cal 
dotar del crèdit adequat i suficient per la cobertura definitiva de la plaça.   
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge”
 
Informat favorablement per la comissió informativa de data 10 de maig de 2021,
 
El plenari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD:
 
Primer.- Es dona compte de l'informe d'intervenció anual de data 30 d’abril de 2021 
sobre els comptes justificatius dels pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa 
de l’exercici 2020.
 
Segon.- Assabentar-se de l'informe d'intervenció anual de data 30 d’abril de 2021 
sobre els comptes justificatius dels pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa 
de l’exercici 2020.
 

 

Expedient 392/2021. Procediment Genèric, Despeses pendents aplicar 413

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient: Dació de compte de l’informe de control de les despeses 
pendents d’aplicar a pressupost
 
Expedient: 392/2021
 
Competència: Ple
 
1. FETS
 
La Intervenció ha informat de la necessitat de confeccionar l’auditoria de les 
despeses pendents d’aplicar a pressupost.

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

 
La Intervenció ha informat de la situació i evolució del compte 413 Creditors per 
despeses pendents d’aplicar a pressupost durant l’exercici pressupostari 2020.
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28  d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic 
del control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el control 
financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir 
mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, 
el control d'eficàcia referit en l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL).
 
L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de 
control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i 
d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici.
 
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que 
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els 
objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i 
els mitjans disponibles.
 
L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les 
actuacions de control permanent previstes en les normes pressupostàries i 
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan 
interventor. 
 
La disposició addicional tercera de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de Control del 
deute comercial del sector públic disposa que les entitats de les administracions 
públiques no subjectes a auditoria de comptes hauran d’efectuar anualment els 
treballs de control necessaris per, mitjançant tècniques d’auditoria, verificar 
l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts 
pels quals no s’ha produït la seva imputació pressupostària.
 
Llei 9/2013, de 27 de desembre, de Control del deute comercial del sector públic es 
remet l’Informe de control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost de 2020 
al Ple a efectes informatius. 
 
PART DISPOSITIVA
 
Informat favorablement per la comissió informativa de data 10 de maig de 2021,
 
El plenari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD:
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Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe de control de les despeses 
pendents d’aplicar a pressupost de 2020 que tot seguit es transcriu literalment:
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ
Dora Fornós Clúa, Secretaria-Interventora accidental (Resolució DGAL 07/04/2021), 
INFORMO: 
1. IDENTIFICACIÓ
1. Títol : Control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost de 2020
2. Tipus: Intern
3. Expedient: 392/2021
2. FETS
La Intervenció ha informat de la necessitat de confeccionar l’informe de control de les 
despeses pendents d’aplicar a pressupost.
3. FONAMENTS DE DRET
1. L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28  d’abril pel qual s’aprova el règim 
jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el 
control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir 
mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, 
el control d'eficàcia referit en l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL).
2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de 
control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i 
d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici.
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que 
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els 
objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i 
els mitjans disponibles.
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les 
actuacions de control permanent previstes en les normes pressupostàries i 
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan 
interventor. 
4. La disposició addicional tercera de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de Control 
del deute comercial del sector públic disposa que les entitats de les administracions 
públiques no subjectes a auditoria de comptes hauran d’efectuar anualment els 
treballs de control necessaris per, mitjançant tècniques d’auditoria, verificar 
l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts 
pels quals no s’ha produït la seva imputació pressupostària.
4. CONCLUSIÓ
1 La raó de l'existència del compte 413 "Creditors per operacions pendents d'aplicar 
a pressupost", que es defineix al pla general comptable com el compte creditor que 
recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per 
a les que no s'ha produït la seva aplicació a pressupost, sent procedent la mateixa, 
es donar compliment a el principi de meritament. 
L'aplicació d'aquest principi implica que, des del punt de vista econòmic-patrimonial, 
la imputació temporal de despeses i ingressos s'ha de fer en funció del corrent real 
de béns i serveis que els mateixos representen, independentment del corrent 
monetària.
L'objectiu és reflectir la imatge fidel de l'administració, ja que l'entitat assegura que 
usant aquesta norma comptable, es duran les despeses en el període en què hagin 
ocorregut els moviments i no el fet generador.
A més, cal tenir en compte que les entitats locals sotmeten la seva actuació a un 
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pressupost que es constitueix com a peça normativa bàsica de les mateixes i que 
representa el marc jurídic i financer, de manera que el registre de les transaccions ha 
de realitzar-se no només amb subjecció als principis comptables públics, sinó que ha 
de complir amb les normes pressupostàries d'aplicació.
2. L’entitat local va iniciar l’exercici amb un saldo al compte 4131 Creditors per 
despeses pendents d’aplicar a pressupost de 272.336,66 euros.
Aquest saldo estava format per: Annex 1 – Saldo a 1 de gener del compte 4131
3. Durant l’exercici es van aplicar a pressupost les següents despeses (158.692,68  
euros),  mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2020 i 
de data 27 de juliol de 2020, seguint les indicacions del Servei d’Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona, atès que a la memòria d’alcaldia de 
l’aprovació inicial del pressupost 2020, es va explicar que es consignava quantitat 
suficient per atendre les despeses pendents d’aplicar procedents de l’exercici 2019.
Finalment, es va deixar pendent d’aplicar l’import de 113.643,98 euros, 
corresponents a factures  del contracte de gestió de serveis que regeix l’enllumenat 
públic amb l’empresa UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE, (any 
2019) fet que aquesta intervenció ja ha informat reiteradament i advertit de la 
necessitat d’abonar el deute pendent i procedir, en tot cas, a la seva impugnació per 
evitar així un enriquiment injust.
Annex 2 – Despeses imputades al pressupost
4. Durant l’exercici es van generar les següents despeses pendents d’aplicar a 
pressupost: 
Annex 3 – Despeses pendents d’aplicar generades durant l’exercici
5. El saldo a 31 de desembre de 2020 de despeses pendents d’aplicar a pressupost 
és de 113.643,98 euros.
Annex 4 – Saldo a 31 de desembre del compte 4131
6. Donar compte al Ple de la situació de les despeses pendents d’aplicar a 
pressupost.
La sotasignat ocupa el lloc e secretaria intervenció accidental des de la data 12 
d’abril de 2021.
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de 
medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de 
control que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 
de 28 d’abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les funcions reservades 
d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions 
de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la 
gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació; 
per tant, caldria que la plaça s’ocupi per un dels procediments que preveu la 
legislació vigent, és a dir, per acumulació, de forma interina o per funcionari de 
carrera d’habilitació nacional, i per tant, cal  que la Corporació adopti els acords  
necessaris. Cal dir que en el dia de la data d’aquest informe ja s’ha acordat la 
convocatòria de la plaça de secretaria intervenció per funcionari interí. Tanmateix, cal 
dotar del crèdit adequat i suficient per la cobertura definitiva de la plaça.   
Móra d’Ebre,  document signat electrònicament al marge.” 
 
Segon.- Assabentar-se de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a 
pressupost de 2020.
 
La Sra.  Gurrera pregunta si les factures es van passar pel ADO de la Junta de 
Govern local, si estan comptabilitzades allí? L’Alcalde pregunta que te que veure 
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això.
La Sra. Gurrera diu que perquè hi havia el saldo inicial de 272.336€ i després es van 
pagar unes factures i només preguntava si estaven adjuntades als ADOS? L’Alcalde 
diu que s’ha d’aplicar el ADO sí o sí.
El Sr. Melchor diu que això és un desfàs de temps, no hi ha temps material per 
aprovar una factura a una Junta de Govern que arribi en data 30 o 31 de desembre 
perquè no hi ha cap Junta de Govern que aprovi la factura. Explica que l’alcalde al 
seu moment va delegar aprovar les factures a la Junta de Govern local, si ells 
diguessin que a 30 de novembre no entren més factures això no existiria perquè les 
factures del 30 de novembre les aprovarien a la junta de govern del dia 6 de 
desembre i estarien les factures de tot l’any. Però aquí hi ha una sèrie de factures 
que s’aproven per decret d’alcaldia perquè sinó entrarien a l’any següent
 

 

Expedient 553/2021. Procediment Genèric, Informe morositat anual 2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient: Dació de compte de l’informe de morositat anual 2020
 
Competència: Ple
 
1. FETS
 
La Intervenció de l’Ajuntament ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient per 
informar de la morositat anual de l’exercici 2020.
 
L’Alcalde ha resolt iniciar l’expedient per informar de la morositat anual de l’exercici 
2020 així com encarregar a la intervenció l’emissió dels informes corresponents. 
 
La Intervenció de l’Ajuntament ha emès l’informe referent a la morositat anual 2020.
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
L’article 12.2 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 disposa 
que anualment, l’òrgan de control intern elaborarà un informe en què avaluarà el 
compliment de la normativa en matèria de morositat. Afegeix que pel cas de les 
entitats locals, aquest informe s’elevarà al Ple. 
 
PART DISPOSITIVA
 
Informat favorablement per la comissió informativa de data 10 de maig de 2021,
 
El plenari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD:
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Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe de morositat anual 2020 
que tot seguit es transcriu literalment:
 
“INFORME DE INTERVENCIÓ
Dora Fornós Clúa, Secretaria-Interventora accidental. (Resolució DGAL 07/04/2021), 
INFORMO: 
Títol: Informe compliment morositat anual 2020
Tipus: Intern
Expedient: 553/2021
FETS
La Intervenció de l’Ajuntament ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient per 
informar de la morositat anual de l’exercici 2020.
L’Alcalde ha resolt iniciar l’expedient per informar de la morositat anual de l’exercici 
2020 així com encarregar a la intervenció l’emissió dels informes corresponents. 
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 12.2 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 disposa 
que anualment, l’òrgan de control intern elaborarà un informe en què avaluarà el 
compliment de la normativa en matèria de morositat. Afegeix que pel cas de les 
entitats locals, aquest informe s’elevarà al Ple. 
L’art. 5.1 apartat c) del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional 
preveu entre les funcions de tresoreria l’elaboració dels informes que determini la 
normativa sobre morositat relativa al compliment dels terminis previstos legalment 
per al pagament de les obligacions de cada entitat local. 
CONCLUSIONS:
Primer.- Pel que fa a l’Ajuntament de Móra d’Ebre:
a) Que dels pagaments realitzats durant l’exercici, s’obtenen les següents dades:
Veure ANNEX 1
b) Que de les factures pendents de pagar a final d’exercici 2020, s’obtenen les 
següents dades:
Veure ANNEX 2
La 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,  UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE, en l’execució del contracte subscrit l’any 
2013, continua en el dia d’avui. La decisió municipal, pressa en el seu moment, de 
no fer front (abonar) les despeses generades pel servei de l’enllumenat públic ha 
acumulat 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, i abonar cautelarment les despeses pel 
subministrament, a l’espera de  la decisió judicial o conveniada.
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. En tot cas, el fet de no 
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abonar els serveis prestats realment pot provocar penalitzacions, pagaments 
d’interessos, entre d’altres, que caldria evitar. Es creu necessari que els advocats 
que estan portant el cas emetin un informe sobre l’estat de les negociacions.
Segon.- Pel que fa al Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa:
a) Que dels pagaments realitzats durant l’exercici, s’obtenen les següents dades:
Veure ANNEX 3
b) Que de les factures pendents de pagar a final d’exercici 2020, s’obtenen les 
següents dades:
Veure ANNEX 4
Tercer.- Pel que fa a la Societat Móra d’Ebre Bus SL:
a) Que dels pagaments realitzats durant l’exercici, s’obtenen les següents dades:
Veure ANNEX 5
b) Que de les factures pendents de pagar a final d’exercici 2020, s’obtenen les 
següents dades:
Veure ANNEX 6
Quart.-  Cal fer constar que les dades dels annexos anteriors d’aquest informe són 
diferents a les dades informades al Ministerio de Hacienda y Función Pública 
referents al quart trimestre del 2020, atès que en la data en que es va confeccionar i 
enviar aquesta informació, no estava tota la comptabilitat introduïda al sistema. Per 
tant, les dades d’aquest informe són les dades definitives. 
Cinquè.- Donar compte d’aquest informe al Ple de l’Ajuntament. 
La sotasignat ocupa el lloc e secretaria intervenció accidental des de la data 12 
d’abril de 2021.
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de 
medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de 
control que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 
de 28 d’abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les funcions reservades 
d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions 
de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la 
gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació; 
per tant, caldria que la plaça s’ocupi per un dels procediments que preveu la 
legislació vigent, és a dir, per acumulació, de forma interina o per funcionari de 
carrera d’habilitació nacional, i per tant, cal  que la Corporació adopti els acords  
necessaris. Cal dir que en el dia de la data d’aquest informe ja s’ha acordat la 
convocatòria de la plaça de secretaria intervenció per funcionari interí. Tanmateix, cal 
dotar del crèdit adequat i suficient per la cobertura definitiva de la plaça.   
Móra d’Ebre, document signat electrònicament.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’informe de morositat anual 2020
 
El Sr. Fornos comenta que no va estar a la CI i  que en aquest document es demana 
un informe dels advocats i vol saber si ja s’ha demanat als serveis jurídics de 
l’Ajuntament aquest informe? El Sr. Melchor diu que el Alcalde ja ha explicat el 
problema que han tingut amb el contracte de la llum de la UTE, llavors explica que hi 
ha una sèrie de factures que estan consignades a l’aplicació 413 i estan allí perquè 
estan en un litigi. Llavors el que diu intervenció és que demanin als litigants, en 
aquest cas els advocats que estan portant el tema, que aclareixin que han de fer 
amb això, si ho paguen o no. El motiu és perquè estan en litigi i segueix el seu 
procés, no poden córrer més. 
El Sr. Fornos respon que recorda la última comissió informativa que el senyor alcalde 
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va manifestar que les negociacions estaven avançant, i llavors reformula la pregunta, 
si estan avançant o estan encallades sobre aquest tema que fa molts dies que 
arrosseguen? L’Alcalde recorda que en el moment que va informar d’això també va 
informar de que s’havia produït una suspensió judicial que els hi atorgava 60 dies per 
negociar, i estan dins d’aquest termini. Hi ha una part del suposat deute que 
l’Ajuntament té amb la UTE perquè van decidir no fer els pagaments atès que no ens 
donaven el servei, i per l’altre costat hi ha una penalització consolidada que 
judicialment s’ha recorregut i no els hi ha donat la raó. I això vol dir que tenen una 
penalització a favor seva d’uns 170.000 euros més una de 4.000 aproximadament, 
més tot el material que l’Ajuntament ha tingut que adquirir per fer el manteniment,... 
En resum, hi ha una part que estan d’acord, l’Ajuntament està pagant unes factures 
tal com es van comprometre amb el conveni que van fer però estan acabant de 
determinar quines factures han de reconèixer, quines no han de reconèixer i quins 
abonaments els hi ha de fer la UTE.
El Sr. Fornos diu que com que va dir 60 dies, entenien que ja estava a punt d’acabar-
se? L’Alcalde respon que encara no. 
El Secretari informa que el període de 60 dies està a punt d’acabar-se però que la 
pilota està a la teulada de la UTE, ja que van ser ells qui van demanar la suspensió.
 

 

Expedient 405/2021. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern 
2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient: Informe resumen del control intern de l’exercici 2020.
 
Competència: Ple
 
1. FETS
 
1.1. La Intervenció va informar sobre la necessitat de confeccionar l’informe resumen 
anual del control intern de l’exercici 2020.
 
1.2. La intervenció ha emès l’informe anual de control intern de l’exercici 2020 
d’acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local i atenent a la 
Resolució de 2 d’abril de 2020, de l’Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
per la qual s’estableixen les instruccions a les quals hauran d’ajustar-se el contingut, 
estructura i format de l’informe resum. 
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del 
Reial Decret 2568/1986,. De 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
 
La legislació i normativa aplicable es: 
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- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local.
- Bases d’execució del pressupost
- La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l‘Estat, estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura 
i format de l’informe resum.
 
L’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, recull l’obligatorietat de 
remetre a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat un informe resum anual 
on es reflecteixin els resultats del control intern, tant del control exercit en la 
modalitat de funció interventora com en la modalitat de control financer
 
L’article 37 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic 
del control intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor 
ha d'elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte general, 
l’informe resum dels resultats del control intern
 
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat durant el primer quadrimestre de l’any i 
contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions del control financer 
i la funció interventora realitzades durant l’exercici anterior.
 
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l‘Estat, estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura 
i format de l’informe resum.
 
PART DISPOSITIVA
 
Informat favorablement per la comissió informativa de data 10 de maig de 2021,
 
El plenari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD:
 
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe resum del control intern de 
l’exercici 2020 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 la funció de Intervenció (Decret 2021-
0011), per estar vacant aquesta plaça, secretari-interventor en funcions del Patronat 
de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i secretari en funcions de la 
societat Móra d’Ebre Bus SL, INFORMO: 
Títol: Informe - resum resultat del control intern de l'exercici 2020.
Tipus: preceptiu
AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE
1. INTRODUCCIÓ
D'acord amb l'art. 4.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s'aprova el 
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règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, dins del control intern de la gestió econòmico-financera i pressupostaria 
s'haurà de informar en matèria econòmico-financera i pressupostaria d'allò que 
estableixi la normativa específica. Per la qual cosa, s'emet el present informe 
fonamentat en la legislació i normativa següent:
L'article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim 
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan 
interventor ha d'elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l'aprovació del Compte 
general, l'informe resum dels resultats del control intern.
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat durant el primer quadrimestre de l'any i 
contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer 
i la funció interventora realitzades durant l'exercici anterior.
L'article 38.4 del mateix RD estableix que en la remissió anual a la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat de l'informe resum dels resultats del control 
intern, s'informarà també sobre la correcció de les debilitats posades de manifest.
La Resolució de 2 d'abril de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat, estableix les instruccions a les quals s'haurà d'ajustar el contingut, l'estructura 
i format de l'informe resum.
1. L'òrgan interventor ha informat de la necessitat d'elaborar l'informe resum anual de 
les principals actuacions del control intern de l'exercici 2020 de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre.
2. L'entitat local aplica el règim general de control intern.
3. Previ informe de l'interventor i a proposta del President, el Ple de la corporació en 
sessió de data 26 de febrer de 2019 va acordar el règim de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia de despeses i la presa de raó en comptabilitat d'ingressos. 
2. ABAST DE L'INFORME RESUM
Durant l'exercici s'han realitzat pel que fa a l’Ajuntament:
- 118 informes de funció interventora dels quals 32 han estat informes amb 
objeccions. Aquests han estat resolts en contra de l'opinió de l'òrgan interventor.
- S'han realitzat actuacions de control permanent de caràcter obligatori: informe 
anual de Morositat i Control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost.
- No s'han realitzat auditories de comptes, ni auditories de compliment ni auditories 
operatives.
Aquesta intervenció ha posat de manifest en els diferents informes emesos durant 
l'exercici, que per a l'exercici del control intern de l'exercici 2020, no ha disposat dels 
suficients mitjans disponibles per a dur-lo a terme degut a la insuficiència de mitjans 
tant personals, inclosos tècnics com materials.
Qui subscriu aquest informe, durant l’exercici 2020 ha estat un funcionari en actiu de 
la Corporació Local de Móra d’Ebre, pertanyent al grup C, que realitza 
transitòriament les funcions acumulades de Secretaria i Intervenció (Decret 53/2011), 
per estar vacants aquestes places, malgrat ser secretaria i intervenció de segona i 
que corresponen a dues places no acumulables, sent a més, secretari interventor en 
funcions del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i de la 
societat mercantil Móra d’Ebre Bus SL. 
Això no obstant, s’ha de tenir en compte que les funcions reservades d’intervenció i 
secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional.
Actualment, d’acord amb la resolució del Ple de la Corporació de 29 de desembre de 
2020, s’està sol·licitant la reclassificació de la secretaria de l’Ajuntament de segona, 
a secretaria de tercera. 
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En la data que se subscriu aquest informe, realitza les tasques d’intervenció, un 
funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, pertanyent al grup C, 
realitza transitòriament la funció de Intervenció (Decret 2021-0011), per estar vacant 
aquesta plaça, secretari-interventor en funcions del Patronat de l’Escola Municipal de 
Música i Dansa de Móra d’Ebre i secretari en funcions de la societat Móra d’Ebre Bus 
SL
Tanmateix, les places de la relació de llocs de treball corresponents a tècnics 
d’administració general adscrits al departament d’intervenció es troben vacants. 
Tanmateix, sense un programa informàtic que pugui enllaçar un mòdul de control 
intern, amb el gestor d’expedients i la comptabilitat, resulta molt difícil poder realitzar 
tots els informes manualment i poder disposar d’una traçabilitat totalment necessària 
per poder complir amb el RD 424/2017. Tot això agreujat per la declaració de l’estat 
d’alarma sanitària, el confinament i la suspensió dels serveis administratius. 
També cal remarcar la falta de dotació pressupostària per poder comptar amb els 
mitjans personals i materials necessaris per poder complir el que estableix el RD 
424/2017.
3. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
3.1 En matèria de funció interventora
Els principals resultats obtinguts, pel que fa a l’Ajuntament, en l'exercici de la funció 
interventora de l'exercici 2020 han estat els següents:
3.1.1. Pel que fa als ingressos:
No s’han posat de manifest anomalies.
3.1.2. Pel que fa a les despeses:
a) Despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada
No s’han posat de manifest incidències.
b) Intervenció prèvia de la despesa:
Les principals incidències posades de manifest en els informes d’intervenció limitada 
prèvia han estat els següents:
-S’ha informat de les objeccions i del procediment administratiu a seguir, indicant 
l’òrgan competent i de la infracció que constitueix l’omissió del procediment de 
resolució de discrepàncies.
-S’ha informat de la necessitat d’eliminar les domiciliacions bancàries, per tal que 
abans de pagar una despesa aquesta es pugui intervenir i aprovar el reconeixement 
de l’obligació correctament. 
-S’ha informat de la necessitat de realitzar un control exhaustiu de la despesa, i de 
que per això seria convenient utilitzar la retenció de crèdit.   
-S’ha informat de la necessitat de 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.
-S’ha recordat la necessitat de complir el període mig de pagament a proveïdors tal 
com estableix la normativa i en cas que no es compleixi, cal prendre les mesures 
correctores pertinents per tal de situar aquest per sota dels 30 dies des de 
l’aprovació de l’obligació.
-S’ha informat la necessitat de reduir la despesa del pressupost de l’exercici en curs, 
ja que en data 13 i 16 de març de 2020 es van dictar Decrets pels quals es van 
adoptar mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV2 
(coronavirus), les quals tenien caràcter de extraordinàries i de caràcter temporal amb 
la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus i com a conseqüència, 
els ingressos ordinaris de l’ajuntament no s’estan recaptant de forma normalitzada. 
-S’ha informat que per insuficiència de medis, no s’ha pogut comprovar la totalitat 
dels requisits bàsics establerts pel Consell de Ministres (Resolució de 30/05/08 i de 
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25/07/18 de la IAGE).
-S’ha informat de les aplicacions pressupostaries amb romanents de crèdit negatius, 
tot i que les bosses de vinculació fossin positives. 
-S’ha informat de les despeses a imputar a aplicacions pressupostaries amb 
romanent de crèdits negatius, tot i que les bosses de vinculació fossin positives. 
-S’ha informat de si s’ha exhaurit el crèdit pressupostari disponible a alguna bossa de 
vinculació, informant de la necessitat d’incoar expedient de modificació de crèdit per 
esmenar aquesta situació el més aviat possible. 
- S’ha informat de que caldria assegurar el reintegrament al Ministeri de Foment l’ 
import de 62.651,45 € corresponent a la bestreta que en data 30-12-2019 ens va 
transferir de la subvenció de les obres amunt indicades a fi d’ evitar responsabilitats i 
interessos de demora, malgrat que la JGL en data 10-08-2020 va sol·licitar  la 
pròrroga.
-S’ha informat de la necessitat de complir el que estableix el Pla de Sanejament 
aprovat en sessió Plenària de 18 de desembre de 2019.  
-S’ha informat que aquest informes s’han emes sense l’assessorament necessari i 
amb insuficiència de medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per 
realitzar les tasques de control que estableix la llei, en particular l’article 222 del 
TRLRHL i el DR 424/2017 de 28 d’abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les 
funcions reservades d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que 
la llei atorga les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació i que no son acumulables les dues funcions i que 
són dues places ben diferenciades segons la legislació vigent.
c) Intervenció formal de pagaments
Les principals incidències posades de manifest en els informes d’intervenció formal 
del pagament han estat les següents:
-S’ha informat de la necessitat de complir el Pla de Disposició de Fons.
-S’ha informat de les objeccions i del procediment administratiu a seguir, indicant 
l’òrgan competent i de la infracció que constitueix l’omissió del procediment de 
resolució de discrepàncies.
-S’ha advertit de que està pendent de resoldre la problemàtica de les factures 
retornades del contracte de concessió de gestió del servei d’enllumenat públic 
adjudicat a l’empresa UTE ENDESA INGENIERIA SL ENEL SOLE SRL i que 
conseqüentment hi ha factures pendents de pagar, així com, també està pendent de 
gestionar la compensació de deutes amb l’INCASOL per les obres d”’Estabilització 
dels talussos fase 2” i del “Passeig de l’Ebre”. 
-S’ha advertit del venciment de les operacions de tresoreria i de la necessitat de 
disposar de l’import corresponent per tal de cobrir les operacions al seu venciment.
-S’ha advertit del descobert de les operacions de tresoreria vençudes, del elevat 
import dels interessos que pot provocar aquesta situació i de la necessitat de cobrir 
aquest en compliment de l’art. 14 de la LO 2/2012.
-S’ha advertit que caldria assegurar el reintegrament al Ministeri de Foment l’ import 
de 62.651,45 € corresponent a la bestreta que en data 30-12-2019 ens va transferir 
de la subvenció de les obres amunt indicades a fi d’ evitar responsabilitats i 
interessos de demora, malgrat que la JGL en data 10-08-2020 va sol·licitar  la 
pròrroga. I en Junta de Govern Local de 23-11-2020 s’ha acordat renunciar a la 
subvenció. 
-S’ha advertit sobre la necessitat de justificar els lliuraments a justificar i les bestretes 
de caixa fixa. 
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-S’ha informat que aquest informes s’han emes sense l’assessorament necessari i 
amb insuficiència de medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per 
realitzar les tasques de control que estableix la llei, en particular l’article 222 del 
TRLRHL i el DR 424/2017 de 28 d’abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les 
funcions reservades d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que 
la llei atorga les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació i que no son acumulables les dues funcions i que 
són dues places ben diferenciades segons la legislació vigent.
d) Intervenció material del pagament
Atès la insuficiència de medis, no s’han realitzat informes d’intervenció material del 
pagament.
3.1.3. Informes de fiscalització amb objeccions
Les objeccions resoltes per l'òrgan competent en contra de l'opinió de la intervenció, 
pel que fa a l’Ajuntament, han estat les següents:
Annex 1 - Objeccions per insuficiència de crèdit
Annex 2 - Objeccions per incompliment del Pla de Disposició de Fons
No obstant, les objeccions per insuficiència de crèdit, amb la darrera modificació del 
pressupost han quedat esmenades. 
3.1.4 Actes amb omissió de la funció interventora
Durant l’exercici no s’ha tramitat cap expedient sobre omissió de la fiscalització.
3.2. En matèria de control financer
3.2.1. Control permanent
Pel que fa a l’Ajuntament, s’han realitzat els següents informes de control financer 
permanent durant l’exercici 2020:
-Informe anual de morositat: : el període mig de pagament referent al quart trimestre 
de l’any 2019 (dades de la liquidació) ha estat 76,17 dies pel que fa a l’Ajuntament; 
de 39,90 dies pel que fa a l’Organisme Autònom i de 38,85 dies pel que fa la societat 
mercantil.
-Informe anual del registre de factures: per insuficiència de medis, durant l’exercici 
2020 no s’ha realitzat aquest informe.
-Informe dels creditors pendents d’aplicar a pressupost: Es va iniciar l’exercici 2019 
amb un saldo de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost de 
30.686,97 euros i es va finalitzar l’exercici 2019 amb un saldo de 272.336,66 euros 
havent-hi hagut unes altres durant l’exercici de 272.336,66 euros i havent-se aplicat 
a pressupost 30.686,97 euros.
-Control financer de subvencions: per insuficiència de medis, no s’ha realitzat aquest 
informe.
-Per insuficiència de medis, l’Ajuntament no va disposa de Pla Anual de Control 
Financer per a l’exercici 2020. Tanmateix, pel mateix motiu, no es va realitzat l’anàlisi 
de riscos i no s’han realitzat actuacions de control permanent en base a l’anàlisi de 
riscos ni en ingressos ni en despeses. 
3.2.2. Auditories
3.2.2.1. Auditoria de comptes
L’entitat local té el Patronat de l’Escola de Música i Dansa, organisme autònom 
dependent del sector públic local, i la Societat Móra d’Ebre Bus SLU, societat 
mercantil. 
L’auditoria de comptes verifica que la informació economico financera és una imatge 
fidel de la situació economico, patrimonial, financera i, si escau, pressupostària de 
l’ens auditat.
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No obstant, per insuficiència de medis, no s’ha realitzat auditoria de comptes a 
l’organisme autònom sobre els comptes de l’exercici 2019. 
Pel que fa a la societat mercantil, aquesta no té l’obligació d’auditar-se i per tant, no 
s’ha realitzat l’auditoria de comptes de l’exercici 2019.
3.2.2.2. Auditoria de Compliment
L’auditoria de compliment consisteix en verificar que els actes, operacions i 
procediments de gestió s’han desenvolupat de conformitat amb les normes, 
disposicions i directius legals. 
No obstant, per insuficiència de medis, no s’ha realitzat l’auditoria de compliment a la 
societat Móra d’Ebre Bus SLU.
3.2.2.3. Auditoria operativa
L’auditoria operativa consisteix a examinar operacions i procediments per valorar la 
racionalitat economico financera i la bona gestió. 
No obstant, per insuficiència de medis, no s’ha realitzat l’auditoria operativa a la 
societat Móra d’Ebre Bus SLU.
4. Deficiències que requereixen l’adopció de mesures correctores mitjançant un pla 
d’acció. 
Per a l’exercici 2020 no es va elaborar el Pla Anual de Control Financer. 
S’ha de realitzar un anàlisis de riscos, per tal de valorar les actuacions a incloure al 
Pla Anual de Control Financer 2021 i posteriors.  
S’ha de realitzar l’informe anual del registre de factures i l’informe del control financer 
de les subvencions concedides. 
S’han de realitzar tots els informes de funció interventora.
L’Alcaldia ha de elaborar un Pla d’Acció, per tal de determinar les mesures a adoptar 
per esmenar les deficiències, errors i incompliments posats de manifest en aquest 
informe.
S’ha d’aplicar el que disposa el RD 424/2017 a l’organisme autònom del Patronat de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa i a la Societat Móra d’Ebre Bus SL, tant pel que 
fa als informes de funció interventora, al Pla Anual de Control Financer, a les 
actuacions de control control permanent... entre d’altres, en el cas de l’organisme 
autònom, així com pel que fa a l’auditoria de comptes als dos ens i a les auditories 
operatives i de compliment a la societat mercantil.
S’han de planificar actuacions de control permanent. 
Tal com disposa l’art. 4.3 del RD 424/2017 s’ha d’habilitar a l’òrgan interventor dels 
medis necessaris i suficients. 
5. Valoració del Pla d’Acció
L’Ajuntament no ha disposat d’un pla d’acció per a l’exercici 2020.
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de 
medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de 
control que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 
de 28 d’abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les funcions reservades 
d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions 
de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la 
gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació 
i que no son acumulables les dues funcions i que són dues places ben diferenciades 
segons la legislació vigent. Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.
Móra d’Ebre, document signat electrònicament.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’informe resum del control intern de l’exercici 2020.
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Tercer.- Donar trasllat de l’informe resum del control intern de l’exercici 2020 a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat
 

 

Expedient 413/2021. Inventari o Catàleg de Béns

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, JxM, TTxM, PSC i Sr. Cano, En 
contra: 0, Abstencions: 2, ERC i FP, Absents: 1

Atès que l'article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens 
locals han de portar un inventari de llurs béns, drets i valor mobiliaris.
 
Atès que la rectificació de l’inventari general s’ha de verificar anualment i s’hi han de 
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període, d’acord 
amb l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals.
 
Examinat l'expedient de rectificació de l'Inventari en què són consignades les altes i 
baixes que hi ha hagut des de la darrera rectificació i trobat conforme.
 
Com sigui que la competència per aprovar l’Inventari general és del Ple de 
l’Ajuntament, per majoria simple, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’art. 105 del Decret 336/88, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, en relació amb l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.
 
Informat favorablement per la Comissió informativa general de dara 10 de maig de 
2021, el plemari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD,
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari general consolidat de béns i drets 
d'aquesta Corporació referida al 31 de desembre de 2020, en la forma i els termes 
que figuren en el document que consta a l’expedient.
 
Segon.- Practicar en el Llibre d'Inventari els assentaments corresponents.
 
Tercer.- Trametre una còpia de l'Inventari i un certificat d’aquest acord al 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern.

 

Expedient 504/2021. Procediment Genèric, informe morositat 1T2021

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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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.
 
Informat favorablement per la comissió informativa de data 10 de maig de 2021,
 
El plenari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD:
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció de data 22 d’abril de 2021, el qual 
se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 26 d’abril 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 INTERVENCIÓ
Dora Fornós Clúa, Secretaria-Interventora accidental (per Resolució DGAL 
07/04/2021) INFORMO: 
- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Període: primer trimestre 2021
- 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 
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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 
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 
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por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de 
pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, 
la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.
2.Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o 
de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta 
días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación 
de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la 
fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso 
aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la 
aceptación o verificación.
3.Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados 
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo 
superior a 60 días naturales.
4.Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 
quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en 
dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a 
efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre 
que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a 
la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de 
facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta 
días naturales desde esa fecha.”
Tercer.- Atès l’ article quart, punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo.”
Quart.- Atès l’ article quart, punt 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, quan diu:
“Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
Cinquè.-Altrament, és important indicar que en motiu de l’aprovació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures al Sector Públic, va ser derogat l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en 
el qual es regulava l’informe d’intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la 
relació 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 
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contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. 
Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre 
natural del año al órgano de control interno.”
La Llei 25/2013, de 27 de desembre va entrar en vigor, amb caràcter general, als vint 
dies de la seva publicació al BOE (28 de desembre de 2013). No obstant això, pel 
que fa a l’article 9, sobre anotació en el registre comptable de factures va entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2014.
Aquesta llei té per objecte impulsar l’ús de la factura electrònica, crear el registre 
comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les 
Administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents. 
Així mateix, mitjançant l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, publicada 
al BOE núm. 77, de 29 de març de 2014, es regulen els requisits funcionals i tècnics 
del registre comptable de factures, amb el fi de garantir la seva integritat i seguretat, i 
la interoperabilitat amb altres sistemes afectats en la tramitació de les factures en 
desenvolupament de la disposició final sisena de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre.
Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE. No 
obstant això, les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un període de 
tres mesos per a adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics 
establerts en aquesta ordre.
Sisè.- Pel que respecta a la tramesa de l’informe trimestral a remetre per part de 
l’interventor al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, relatiu al formulari 16 
“Informe de tresoreria”, cal destacar que, mitjançant Resolució ECO/2876/2014, de 
16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 
27 d’abril, es suprimeix el model IT (Informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de 
l’esmentada ordre a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de 2015. 
Per tant, el darrer informe que s’ha tramès és el corresponent al quart trimestre de 
2014.
L’anterior ve motivat per la publicació del període mitjà de pagament a proveïdors a 
la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei 
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 
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HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
Vuitè.-La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte del període mig 
de pagament com l’expressió del temps de pagament o retràs en el pagament del 
deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un nou 
exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mig de pagament que 
deuran calcular d’acord amb una metodologia comú.
Aquesta metodologia està regulada al RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es 
modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i 
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat Financera. 
Novè.-Atès el que estableix l'Ordre HAP / 2105/2012, la publicació serà mensual per 
a les entitats en règim de cessió d'impostos estatals, i trimestral per a la resta 
d'entitats. La informació ha de ser remesa a través de AUTORITZA abans de l'últim 
dia del mes següent al període a què es refereixi.
Desè.-La DISPOSICIÓ transitòria única del RD 1040/2017, estableix que la primera 
publicació mensual del període mitjà de pagament a proveïdors realitzada de 
conformitat amb la metodologia prevista en la modificació de l'article 5 del RD 
635/2014, de 25 de juliol, tindrà lloc a el mes de juny de 2018 referida a les dades del 
mes d'abril de 2018, i la primera publicació trimestral va ser al mes de setembre de 
2018 referida al segon trimestre de 2018.
A la vista de la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de 
Factures, es pot arribar a les següents, 
III.- CONCLUSIONS
Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el primer trimestre natural de l’exercici 2021, 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 primer trimestre natural 
de l’exercici 2021, 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 primer trimestre natural de 
l’exercici 2021, són les següents per cada entitat:
Annex 3
Tanmateix, estan incloses les factures no retornades i no pagades del contracte 
subscrit en el seu dia amb la UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL 
UTE.
Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat el 
termini de 30 dies des de la seva aprovació ó 60 dies des de l’anotació al registre de 
factures, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu 
pagament a la data de tancament del primer trimestre natural de l’exercici 2021, són 
les següents per cada entitat:
Annex 4
La que subscriu aquest informe, manifesta la necessitat de reduir les factures o 
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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,  UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE, en l’execució del contracte subscrit l’any 
2013, continua en el dia d’avui. La decisió municipal, pressa en el seu moment, de 
no fer front (abonar) les despeses generades pel servei de l’enllumenat públic ja 
acumulat 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, i abonar cautelarment les despeses pel 
subministrament, a l’espera de  la decisió judicial o conveniada.
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 primer trimestre de l’exercici 
2021 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 
(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 
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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.”
En aquest sentit, manifestar el desacord amb la pressa de decisions per part de 
l’equip de govern en relació a la prelació de pagaments de les factures, que es fa de 
forma discrecional.
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de medis 
tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de control 
que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 de 28 
d’abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les funcions reservades d’intervenció i 
secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fe 
pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació; per 
tant, caldria que la plaça s’ocupi per un dels procediments que preveu la legislació 
vigent, és a dir, per acumulació, de forma interina o per funcionari de carrera 
d’habilitació nacional, i per tant, cal  que la Corporació adopti els acords  necessaris. 
Cal dir que en el dia de la data d’aquest informe ja s’ha acordat la convocatòria de la 
plaça de secretaria intervenció per funcionari interí. Tanmateix, cal dotar del crèdit 
adequat i suficient per la cobertura definitiva de la plaça.   
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral d’intervenció, corresponent al primer 
trimestre de l’exercici 2021, relatiu al compliment dels terminis establerts per la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 

 

Expedient 505/2021. Procediment Genèric, pla ajust 1T 2021

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març 
de 2012 va aprovar un Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord 
amb la seva potestat d’autoorganització i en compliment dels requisits exigits en l’art. 
7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents:
 
“Adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat 
pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un 
període coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es prevegi 
concertar en el marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a 
màxim de 10 anys de durada). 
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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.
 
Atès que el Ple de la Corporació va aprovar actualitzar el Pla d'Ajust de l'Ajuntament 
amb horitzó temporal 2022, en els mateixos termes previstos al Pla de Sanejament 
2019-2022.
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel 
qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats 
locals que concertin les operacions d’endeutament previstes al mencionat reial 
decret-llei hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats 
a l’art. 7 del RD Llei 4/2012; En aquest mateix sentit, l’art. 10.3 de l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012 
d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran 
d’enviar abans del dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre 
l’execució del Pla d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en 
aquest article. Així mateix, d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la 
Corporació Local.  
 
Informat favorablement per la comissió informativa de data 10 de maig de 2021,
 
El plenari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD:
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del primer trimestre del 2021 de 
data 22 d’abril de 2021 relatiu al seguiment del Pla d’Ajust, el qual va ser tramès al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que tot seguit es transcriu 
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literalment:
  
“ INFORME DE LA INTERVENCIÓ
Dora Fornós Clúa, Secretaria Interventora Accidental (per Resolució DGAL 
07/04/2021), INFORMO: 
En virtut de l’establert a l’article 10 del RD-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea 
el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors i en l’article 4.1 b) de l’Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de conformitat a la Disposició Addicional 
Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, s’emet el següent informe. 
I. NORMATIVA APLICABLE
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant rdl 2/2004 ).
 RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988-
 Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals.
 Reial Decret Llei 4 /2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 Reial Decret Llei 7/ 2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments a proveïdors.
 Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat 
individual , el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d’ajust, que preveu el 
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 , de 27 d’abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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, 
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en els termes previstos a l'article 193 del TRLRHL.
Tanmateix, el Ple de la Corporació va aprovar l’actualització del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament amb horitzó temporal 2022, en els mateixos termes previstos al Pla de 
Sanejament 2019-2022.
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que;
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions 
d’endeutament que preveu aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre 
l’execució dels plans d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 
de febrer.
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 
135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar 
l’informe anterior amb periodicitat trimestral.
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a 
requeriment del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , a la valoració pels 
òrgans competents d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat .
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les 
operacions d’endeutament concertades , les entitats locals que les hagin concertat 
podran ser sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat . La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i 
el seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes 
de seguiment .
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot 
demanar la col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, que 
s’han d’ajustar a les normes i instruccions que determini aquella. El finançament 
necessària per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. "
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha 
realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre 
HAP/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 
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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 12 
d’abril de 2021, 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 12 de maig de 2021.
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 10.1 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de la conformitat a la Disposició Addicional 
Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, l’Administració que compti 
amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d’Hisenda abans del dia quinze de cada 
mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer mes 
següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local, la 
informació més amunt indicada.  
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han 
regulat en l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, de modificació de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
2 L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 10 
de l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre els 
punts següents:
- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
- Deute comercial contret classificat per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
- Operacions amb derivats.
- Qualsevol altre passiu contingent.
- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures 
del pla d’ajust.
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAP, posseeix el 
següent índex de continguts :
1 . - Informació d’Ingressos.
2 . - Informació de despeses.
3 . - Magnituds pressupostàries i d’endeutament.
4 . - Avanç de romanent de tresoreria.
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic.
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
7 . - Informació sobre el deute comercial.
8. -Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
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1.- Anàlisi de es desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust. 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través 
d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava 
prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 
5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van 
produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al informe anual de 
seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013.
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 
74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al pagament de les 
amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir 
el deute viu.
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per 
un període de quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment 
del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 
2013-2016. 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del 
termini  d’execució de la línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions 
per despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de 
execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la 
execució del Pla per a les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC 
compren el període 2014-2017.
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 
6528 de 24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació 
inicial de la planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta 
planificació es preveia que per a la línia de subvencions per al manteniment 2014-
2017 a Móra d’Ebre li correspon un import quadriennal de 152.988,64 euros, 
corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 euros. 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades 
mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la 
concessió de les subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i 
conservació per als anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 
38.247,16 euros que es destinen a despeses corrents. 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 es van produir els ajustos previstos per 
a l’exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents 
del propi exercici econòmic. 
Destacar que a l’exercici pressupostari 2015 la subvenció del PUOSC de la línia de 
despeses de reparació, manteniment i conservació, per un import de 38.247,16 
euros, es va destinar a finançar les despeses corrents de l’exercici, ajut que es va 
imputar als ajustos en ingressos previstos al pla d’ajust.
Mitjançant publicació al DOGC 7162 de 14 de juliol de 2016, es va publicar el Decret 
273/2016 de 12 de juliol pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per 
aquest període. 
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En data 31 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC 7258 la Resolució 
GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al període 2016-2017. Les anualitats per aquests dos anys són de 
39.792,63 euros. 
Al quart trimestre de l’exercici 2016 es va aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel 
costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de l’anualitat 2016.
En relació a l’exercici 2017, es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de 
manteniment del PUOSC anualitat 2017, és a dir, 39.792,63 euros, per tal de 
finançar despesa corrent de reparació, manteniment i conservació. 
Tanmateix, a l’exercici 2017 es va preveure la subvenció del Pla d’Acció Municipal de 
l’anualitat 2017 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del 
Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Al BOPT núm. 34 de 
data 17 de febrer de 2017 es va publicar l’anunci de la Diputació de Tarragona de 
convocatòria de les subvencions i a l’annex 1 es preveia la distribució de la dotació 
econòmica del Pla d’Acció Municipal del 2017, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre 
l’import de 236.770 euros. El 75% d’aquest import, és a dir, 177.577,50 euros; es va 
preveure aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel costat dels ingressos) per tal de 
finançar actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació referides als 
serveis i activitats següents: enllumenat i vies públiques, parcs i jardins, transport 
col·lectiu urbà; reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments 
públics.
Per a l’exercici 2018 es va preveure la subvenció del Pla d’Acció Municipal de 
l’anualitat 2018 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del 
Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Al BOPT núm. 15 de 
data 22 de gener de 2018 es va publicar l’anunci de la Diputació de Tarragona de 
convocatòria de les subvencions i a l’annex 1 es preveia la distribució de la dotació 
econòmica del Pla d’Acció Municipal del 2018, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre 
l’import de 163.868 euros. El 75% d’aquest import, és a dir, 122.901,00 euros; s’ha 
previst aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel costat dels ingressos) per tal de 
finançar actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació referides als 
serveis i activitats següents: enllumenat i vies públiques, parcs i jardins, transport 
col·lectiu urbà; reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments 
públics. 
Al BOPT de 23 de gener de 2019 es va publicar l’anunci de la Diputació de 
Tarragona de convocatòria de les subvencions del Pla d’Acció Municipal de 2019. En 
l’annex 1 de l’anunci abans citat es preveu la distribució de la dotació econòmica del 
Pla d’Acció Municipal 2019, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre l’import de 96.705 
euros. La Junta de Govern Local del 11 de febrer de 2019 va acordar sol·licitar un 
import de 65.802,90 euros per al programa de despeses corrents, i, concretament, 
per a les actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació referides als 
serveis i activitats següents: enllumenat i vies públiques, parcs i jardins, transport 
col·lectiu urbà; reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments 
públics. S’ha previst aplicar aquesta quantitat a la mesura 5 dels ingressos.
En el Pla de Sanejament 2019-2022 consolidat, aprovat pel Ple de la Corporació de 
data 18 de desembre de 2019, que serveix de referència per l'actualització del Pla 
d'Ajust en el mateix sentit. Es preveu mesures tant pel costat dels ingressos com de 
les despeses. 
Pel que fa als ingressos, a l'exercici 2019 es preveia la concertació d'una operació 
d'endeutament de legislatura per tal d'absorbir el romanent de tresoreria per a 
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despeses general negatiu de la liquidació de l'exercici 2018. Tanmateix per a 
l'exercici 2020 es preveia un augment de d'impostos i taxes, en concret un augment 
del 8,5% de l'IBI urbà i de l'IVTM, així com un augment del 14% de les taxes de 
subministrament d'aigua potable, clavegueram i servei de recollida d'escombreries.  
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. Amb la 
liquidació de l’exercici 2020, s’haurà de quantificar la totalitat d’aquests augments i 
realitzar el seguiment del Pla de Sanejament. 
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.  
En relació a les despeses de l’exercici 2020, el Pla preveia reduir les despeses 
corrents uns 264.000€ corresponents a despeses del capítol 1, 2 i 4. Aquesta 
reducció s’haurà de verificar amb les dades definitives de la liquidació de l’exercici 
2020 amb el seguiment del Pla de Sanejament. 
Pel que fa a l’exercici 2021, el Pla d’Ajust no preveia mesures per la banda dels 
ingressos i per la banda de les despeses, es preveia:
Pel que fa a les despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 
5.047.000 €  i no sobrepassar aquest límit mentre no s'obtinguin noves subvencions. 
Comportarà reduir despeses corrents per valor d’ uns 265.000 € respecte previsió de 
liquidació
Pel que fa a les Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a uns 
285.000 €, aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (subvencions)  
que es puguin obtenir.
Per tant, caldrà complir estrictament el que està previst al Pla d’Ajust aprovat.  
2. - Informació d’avals rebuts del sector públic
Veure Annex 1
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
S’ha procedit a actualitzar el CIR local certificant el deute viu a 31/03/2021:  Veure 
Annex 2
4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial
Veure Annex 3:
El deute comercial a 31/03/2021, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
285,66 milers d’euros.
Cal dir, que no s’ha realitzat cap tipus d’actuació per reduir la despesa ordinària, 
formalment la situació s’ha resolt amb els majors ingressos provinents de la 
subvenció de la Diputació de Tarragona del Pla d’Acció Municipal per al quadrienni 
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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. 
Però el problema de fons està subsistent i per tant, cal fer les previsions escaients 
per poder complir amb el que preveu el Pla d’Ajust. 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
a) Operaciones con derivados:
Veure Annex 4:
b) Cualquier otro pasivo contingente:
Veure Annex 5:
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de 
qualsevol altre millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor 
alcalde de la Corporació, perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió 
plenària que es celebri.
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcades a la plataforma telemàtica 
de captura de dades habilitada a l’efecte abans del 12 de maig 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.
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; per tant, caldria que la plaça s’ocupi per un dels 
procediments que preveu la legislació vigent, és a dir, per acumulació, de forma 
interina o per funcionari de carrera d’habilitació nacional, i per tant, cal  que la 
Corporació adopti els acords  necessaris. Cal dir que en el dia de la data d’aquest 
informe ja s’ha acordat la convocatòria de la plaça de secretaria intervenció per 
funcionari interí. Tanmateix, cal dotar del crèdit adequat i suficient per la cobertura 
definitiva de la plaça.   
 Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del primer trimestre del 2021 sobre 
el seguiment del Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en virtut del que 
disposa l’art. 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, i l’art. 10.3 de l’Ordre 
HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre.
 

 

Expedient 503/2021. Procediment Genèric, execució 1T 2021

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP 2082/2014 de 7 de novembre , per 
la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
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que diu el següent:
 
«Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información 
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se 
remitirá la siguiente información:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las 
modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de 
año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan 
general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus 
estados complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a 
presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos 
del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a 
las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una 
valoración del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada 
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados 
complementarios, con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y 
de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo período, de los ingresos y gastos, para las 
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus 
adaptaciones sectoriales.
6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la que se incluirá, 
al menos, de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del 
periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago mensual y 
acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de 
pago de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local.
7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda 
viva que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos 
mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período 
medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de 
tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario 
previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 
ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de las 
obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a 
proveedores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que 
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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.»”
 
Informat favorablement per la comissió informativa de data 10 de maig de 2021,
 
El plenari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD:
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al primer trimestre 
de l’exercici 2021, 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 d’abril de 2021 al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu 
literalment:
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ
Dora Fornós Clúa, Secretaria-Interventora accidental (Resolució DGAL 07/04/2021), 
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 – Primer trimestre
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona 
a l’article 16 de la mateixa Ordre.
3. FONAMENTS DE DRET
 Ordre Ministerial HAP/2082/2014,  de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre 
Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
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obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF).
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials.
4. INFORME
L’article 16 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica 
l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia 
del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 
execució fins a la finalització de l’exercici, 
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost, 
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 
pagar, 
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu finançament, 
- a l’actualització del pla de tresoreria, 
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute 
- a informació relativa a la plantilla de personal.
Tanmateix, actualment s’han afegit formularis en relació a la situació causada per 
l’estat d’alarma de la COVID-19.
 Per la qual cosa, emeto el següent informe:
Cal matisar, que en la data que s’ha obtingut aquesta informació, l’exercici comptable 
2020 no es troba tancat al programa de comptabilitat ABSIS i per tant, no s’obtenen 
correctament totes les dades. Aquest fet estarà esmenat en el pròxim trimestre, ja 
que ja s’haurà tancat l’exercici comptable 2020. 
Tanmateix, pel que fa als efectes del COVID-19 en els ingressos i les despeses de 
l’Ajuntament, aquests s’estan calculant i es podrà informar dels mateixos en els 
pròxims trimestres. 
4.1. Personal
a) A data 31/03/2021, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 91 
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 31/03/2021 és 
de 516.549,65 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
b) A data 31/03/2021, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre, té una plantilla de personal de 15 persones els quals es troben dividits en els 
següents sectors:
Veure Annex 2
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats és de 58.032,64 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
c) A data 31/03/2021, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 
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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 31/03/2021 és 
de 30.915,04 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
4.2. Indicadors pressupostaris
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes 
acumulats, al primer trimestre de 2021 és del 14,93%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al primer trimestre de 2021 és del 17,74%.
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa 
de Móra d’Ebre d’ingressos, en termes acumulats, és del 20,74%. El grau d’execució 
del pressupost de despeses és del 22,13%.
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent 
de cobrament en termes totals és de 4.238,72 € i el pendent de pagament, de 
107.264,44 €. Per exercici tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest 
trimestre ha estat de 88.184,73 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis 
tancats durant el mateix període ascendeix a 278.839,72 €.
En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el 
pendent de cobrament en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament de 
0,00€. Per exercicis tancats, la recaptació acumulada ha estat de 0,00€. 
Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 0,00 €.
L’Ajuntament té pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2021, 113.643,98 
euros, procedents del pressupost de l’exercici 2019.
Pel que fa al romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, aquest estat no 
s’obté correctament atès que l’any comptable corresponent al 2020 no es troba 
tancat al programa comptable. En els propers trimestres es podrà fer la previsió 
d’aquest estat. 
4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a 
l’execució de l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que 
l’ajuntament té en curs els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut 
els següents drets i obligacions, fins a la data de finalització del primer trimestre de 
2021:
Veure ANNEX 4
4.3. Morositat
En primer lloc, les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el primer trimestre natural de l’exercici 2021, sense haver 
sobrepassat el termini legal de 30 dies des de la seva data d’aprovació, són les 
següents per cada entitat:
Veure ANNEX 5
En segon lloc, pel que fa a les factures o documents justificatius que han 
sobrepassat el termini de 30 dies des de la seva data d’aprovació, segons el 
procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el 
primer trimestre natural de l’exercici 2021, 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 primer trimestre natural de 
l’exercici 2021, són les següents per cada entitat:
Veure ANNEX 7
Tanmateix, estan incloses les factures no retornades i no pagades del contracte 
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subscrit en el seu dia amb la UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL 
UTE.
Per últim, en relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat 
el termini de 30 dies des de la seva aprovació, segons el procediment de la llei de 
morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de tancament del primer 
trimestre natural de l’exercici 2021, són les següents per cada entitat:
Veure ANNEX 8
La 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,  UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE, en l’execució del contracte subscrit l’any 
2013, continua en el dia d’avui. La decisió municipal, pressa en el seu moment, de 
no fer front (abonar) les despeses generades pel servei de l’enllumenat públic ja 
acumulat 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, i abonar cautelarment les despeses pel 
subministrament, a l’espera de  la decisió judicial o conveniada. 
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. En tot cas, el fet de no 
abonar els serveis prestats realment pot provocar penalitzacions, pagament 
d’interessos, entre d’altres, que caldria evitar. Seria necessari que els advocats que 
estan portant el cas, emetin un informe sobre l’estat de les negociacions.  
 Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de 
tres mesos sense reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia 
d’avui aquesta funció la té atribuïda l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en 
virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així:
“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. 
Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre 
natural del año al órgano de control interno.”
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat, en la data que s’emet aquest informe, 
a part de les factures incloses a la 413 corresponents al servei d’enllumenat públic, 
no consten 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
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu:
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4.4.1. Durant el primer trimestre de 2021, el càlcul de la capacitat de finançament és 
de 612.754,93€
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 3.332.348,38 €, que inclou el 
deute viu a llarg i a curt termini de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Societat Mora 
d’Ebre Bus SL.
4.5. Societats mercantils
En quant a la morositat, destacar que la societat Mora d’Ebre Bus, SL no compleix 
amb el termini legal de pagament a proveïdors atesa la normativa en vigor.
Al finalitzar el primer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 
91.172,06 euros.
Cal destacar, que aquesta societat no s’abasteix amb ingressos de mercat atès que 
obté majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat 
normal facturats principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden 
considerar ventes en comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al 
menys, el 50% dels costos de producció.
5. CONCLUSIONS
L’ajuntament compleix en termes acumulats al primer trimestre amb l’objectiu 
d’estabilitat.
Manifestar que pel que fa a l'Ajuntament, hi ha algunes aplicacions pressupostàries, 
que al primer trimestre de 2021, tenen romanent de crèdit negatiu. Tanmateix es 
preveu la possibilitat de realitzar actuacions, actualment amb insuficiència de crèdit o 
sense crèdit. Per tant, caldria fer un esforç per contenir la despesa i prendre 
mesures, ja no sols per tal d'evitar utilitzar el compte 413 "Creditors per operacions 
pendents d'aplicar a pressupost" sinó, per no obtindré uns resultats pressupostaris 
negatius que obliguin a la reformulació d'un pla de sanejament per reconduir aquesta 
situació. Tanmateix, s'informa de la necessitat d'incoar expedient de modificació de 
crèdit per tal d'esmenar aquesta situació.
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell 
d’endeutament està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals.
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en 
vigor, atès l’existència de les següents obligacions reconegudes pendents de 
pagament que ha excedit el termini legal de 30 dies al primer trimestre de 2021:
Veure ANNEX 7: 
El període mig de pagament és superior als 30 dies que estableix la normativa, per 
tant, cal prendre les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest per sota 
dels 30 dies.
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del primer 
trimestre de 2021, 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.
La sotasignat ocupa el lloc de secretaria intervenció accidental des de la data 12 
d’abril de 2021.
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de 
medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de 
control que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 
de 28 d’abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les funcions reservades 
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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; 
per tant, caldria que la plaça s’ocupi per un dels procediments que preveu la 
legislació vigent, és a dir, per acumulació, de forma interina o per funcionari de 
carrera d’habilitació nacional, i per tant, cal  que la Corporació adopti els acords  
necessaris. Cal dir que en el dia de la data d’aquest informe ja s’ha acordat la 
convocatòria de la plaça de secretaria intervenció per funcionari interí. Tanmateix, cal 
dotar del crèdit adequat i suficient per la cobertura definitiva de la plaça.   
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al primer trimestre de 
l’exercici 2021, 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 652/2021. Modificació de Crèdit

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, JxM, TTxM i Sr. Cano, En contra: 1, 
FP, Abstencions: 2, PSC i ERC, Absents: 1

Expedient 3/2021 de modificació de crèdits de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit
 
1.1. Per Provisió d’alcaldia que consta a l’expedient s’ha incoat l’expedient 03/2021 
de modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit per 
donar cobertura a les despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici i la 
seva consignació pressupostària existent és insuficient o inexistent. Així com per 
incorporar al pressupost, l’excés de finançament afectat resultant de la liquidació de 
l’exercici 2020 aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 20210020 de data 30 d’abril de 
2021.
 
Veure Annex 1
 
1.2. L’alcalde ha resolt encarregar a la intervenció l’emissió dels informes 
corresponents.
 
1.3. Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient.
 
2.- FONAMENTS JURÍDICS
 
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 
d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui 
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demorar fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o 
aquest sigui insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió 
de crèdit extraordinari
 
2. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la 
intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que 
el pressupost.
 
3. L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen 
que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com 
el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres 
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. 
L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen 
efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
 
4. L’excés de finançament afectat, resultant de la liquidació, es d’incorporació 
obligatòria a l’exercici següent.
 
5. L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen 
que excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar 
nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats 
necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import 
total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega 
financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels 
recursos corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la 
renovació de la corporació que l’hagi concertat. 
 
6. L’article 177.6 del TRLRHL  i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats 
locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats 
públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran 
immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin 
haver, les quals es resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-
se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
 
7. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) 
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 
 
8. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals 
s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres presents.
 
9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària 
coherent amb la normativa europea.
 
10. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
 
11. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
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reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària 
enuncia que la Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
 
12. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic 
financer per l'any en curs i el següent,  que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos 
mesos des de la seva presentació.
 
13. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà 
necessària l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit 
estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, 
serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.
 
14. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels 
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa 
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a 
l’article 135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix 
en aquest acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 
2020 sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
 
15. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació 
del ACM de 6 d’octubre de 2020.
 
16. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la 
intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que 
el pressupost.
 
17. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del 
pressupost correspon al Ple per majoria simple. 
 
18. L’article 169 del TRLRHL disposa que   l’expedient s’ha de publicar al BOP i al 
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i 
puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat  
si en el termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el 
Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada 
definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al 
tauler d'anuncis.
 
Informat favorablement per la Comissió informativa general de dara 10 de maig de 
2021, el plemari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD,
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021 mitjançant la 
modalitat de  suplement de crèdit i crèdit extraordinari per al pressupost del present 
exercici d’acord amb el següent detall:
 
Veure Annex 1
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, 
per resoldre-les.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció 
per fer les oportunes anotacions i assentaments.
 

 

Expedient 394/2021. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient: Dació de compte al ple del Pla anual de control de 
financer 2021. 
FETS
1. La intervenció va informar sobre al necessitat d’aprovar el pla anual de control 
financer. 
2. La intervenció va elaborar el pla anual de control de financer per a l’exercici 2021 
d’acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local. 
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28  d’abril pel qual s’aprova el règim 
jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el 
control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir 
mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, 
el control d'eficàcia referit en l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL).
El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es 
realitza la funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el 
funcionament de l’activitat economico financera del sector públic local s’ajusta a 
l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb l’objectiu 
últim de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, 
pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.
2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de 
control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i 
d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici.
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que 
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els 
objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i 
els mitjans disponibles.
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les 
actuacions de control permanent previstes en les normes pressupostàries i 
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan 
interventor que s’indiquen a continuació. 
Aquestes actuacions consisteixen en:
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a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de 
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu 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 (LFE) i la normativa de desenvolupament i, en 
particular, que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada 
de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap 
de les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la LRCF.
b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat 
previst a l’article 12.2 de la LRCF.
c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o 
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, 
només sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de 
la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic.
4. L’article 29.3 del RCIL disposa que l’òrgan interventor de l'entitat local realitzarà 
anualment l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les 
entitats públiques empresarials locals, de les fundacions del sector públic local 
obligades a auditar-se per la seva normativa específica i dels consorcis adscrits.
5. L’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), estableix que es durà a terme un control financer de 
subvencions respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de les entitats col·laboradores 
per raó de les subvencions que pugui concedir l’entitat local i els seus ens 
dependents.
6. L’article 12.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la 
informació pública i bon govern disposa que les administracions públiques publicaran 
els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixin objectius concrets, així 
com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.
PART DISPOSITIVA
 
Informat favorablement per la comissió informativa de data 10 de maig de 2021,
 
El plenari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD:
 
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Pla anual de control de financer 
elaborat per la intervenció, per a l’exercici 2021.
 
Veure Pla Anual Control Financer Exercici 2021
 

 

Expedient 656/2021. Demarcacions Territorials

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La Direcció General d’Administració Local va iniciar les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Móra la Nova i de Móra d’Ebre convocant a les parts 
a l’acte d’inici de les operacions el passat 16 de febrer de 2021. En el transcurs 
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d’aquest acte es va comprovar que la fita 1 es troba situada en terreny agrícola en 
lloc de trobar-se situada en mig del riu Ebre que seria lo correcte, donat que la línia 
divisòria entre els dos termes és la meitat del riu Ebre. Aquest canvi ve donat pel fet 
que amb el pas del temps el traçat del riu Ebre ha anat canviant i actualment en 
aquest indret es troba desplaçat en direcció oest respecte al traçat que tenia a l’any 
1916, quan es van establir les línies de delimitació dels termes.
 
D’altra banda aquesta fita 1 és fita comuna també amb el terme municipal de Tivissa.
 
La Resolució PRE/3348/2019, de 3 de desembre, va donar publicitat a la descripció 
de la línia de terme que consta en el replantejament de la delimitació entre els 
municipis de Móra d'Ebre i de Tivissa.
 
Com sigui que seria convenient modificar la fita 1 i conseqüentment la línia de 
delimitació entre els termes municipals de Tivissa i Móra d’Ebre, pel que s’ha exposat 
anteriorment i donada la incompatibilitat amb la realitat geogràfica existent.
 
Atenent a l’establert a l’apartat B de l’article 27 bis.1 del 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,
 
Com sigui que l’article 31 de l’esmentat Decret estableix que l’inici dels expedients de 
delimitació dels termes municipals pot iniciar-se per part d’un dels ajuntaments 
interessats mitjançant acord plenari.
 
Atès el que preveu l’article 28.2 del Decret 244/2007, pel que respecta al 
nomenament de les persones que han de formar la comissió municipal de 
delimitació.
 
Informat favorablement per la Comissió informativa general de dara 10 de maig de 
2021, el plemari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD,
 
PRIMER: Iniciar l’expedient de delimitació dels termes municipals de Tivissa i Móra 
d’Ebre atenent a la incompatibilitat de la realitat geogràfica existent que ve donada 
pel canvi del curs del Riu Ebre en els darrers cent anys.
 
SEGON: Nomenar com a membres de la comissió municipal de delimitació dels 
termes municipals de Tivissa 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 secretària de la Corporació o funcionari o funcionària en qui delegui.
 
TERCER: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tivissa i a la Direcció General 
d’Administració Local.
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QUART: Facultar al Sr. Alcalde President per a signar tota la documentació escaient.

 

Expedient 686/2021. Encàrrecs de gestió, gestió informatitzada padró habitants

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPOSICIÓ DELS FETS
 
En data 17 de desembre de 2020 aquest Ajuntament ha rebut a través de la 
plataforma EACAT notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es trasllada 
l’acord pres en data 27 de novembre de 2020, que diu:
Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del padró 
d’habitants que van efectuar els ajuntament de la província de Tarragona que tot 
seguit es relacionen:
Ajuntament Inici Conveni
Móra d’Ebre 08/03/2007
Segon.- En conseqüència d’això, resoldre el Conveni per a la gestió informatitzada 
del padró d’habitants que es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 
26/3/2004.
Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del 
padró d’habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General 
d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin 
l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que 
remetin pertinentment a la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió 
informatitzada del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i 
signarà el conveni regulador, el qual serà remès als ajuntaments per a la seva 
signatura, qui l’hauran de retornar a la Diputació per als seus plens efectes. A tal 
efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura del 
Conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a l'acord.
Sisè.-  Efectes.
Fins el moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per les dues 
administracions, seguirà vigent i amb plens afectes l’encàrrec de la gestió 
informatitzada del padró d’habitants, i en conseqüència el Conveni aprovat en data 
26/3/2004, signat per la Diputació i els respectius ajuntaments, essent que el servei 
de la gestió informatitzada del padró d’habitants se seguirà prestant regularment en 
les condicions recollides en aquell. En el moment en que ambdues administracions 
hagin signat el Conveni que ara s’aprova, el servei de la gestió informatitzada del 
padró d’habitants que presta la Diputació amb tots i cadascun dels ajuntaments 
signants passarà a prestar-se sota les condicions recollides en el mateix.
Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva 
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notificació.
- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la 
Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la seva notificació.
 
FONAMENTS DE DRET
 
1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
preveu que es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic 
de la competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres 
òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent Administració.
 
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i 92 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 atribueixen competències a la 
Diputació de Tarragona per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona, per tal de facilitar la 
gestió de les seves competències, impulsar la seva modernització i contribuir al 
benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori.
 
3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a 
aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú”.
 
En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan 
l'encàrrec de gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents 
Administracions es formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre 
elles, que haurà de ser publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial 
de la Comunitat Autònoma o en el de la Província, segons l'Administració a què 
pertanyi l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.
 
En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les 
clàusules dels convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni 
s’han de trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació”, així com que “En el supòsit de transferència de funcions o d’activitats a 
altres administracions públiques per mitjà de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació”.
 
En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
número legal de membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les 
següents matèries: h) Transferència de funcions o activitats a d’altres 
Administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encomanes de 
gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei s’imposin 
obligatòriament”.
 
4. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
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disposa que:
1. “Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el 
seu objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa diferent de 
les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
 
5. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada 
determinada, que no podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es 
prevegi un termini superior”, i que “En qualsevol moment abans de la finalització del 
termini previst en l'apartat anterior, els signants del conveni podran acordar 
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la 
seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de la mateixa norma diu que “Les 
normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de gestió i els acords de 
terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que el que s’està 
regulant aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró 
d’habitants, s’entendrà que el present te vigència indefinida, en el benentès que 
l’Ajuntament, que encarrega la gestió del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec 
de la gestió informatitzada del Padró d’habitants fet a la Diputació de Tarragona en 
qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
 
6. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual, 
diu, s’ha de fer efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència.
 
7. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió informatitzada del 
padró d’habitants a la Diputació de Tarragona per part dels ajuntaments de les 
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va aprovar per la 
Diputació de Tarragona en data 26/3/2004.
 
Informat favorablement per la Comissió informativa general de dara 10 de maig de 
2021, el plemari de la Corporació adopta el següent,
 
ACORD,
 
Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró 
d’habitants.
 
Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la 
notificació del present acord pres per aquest ajuntament, als efectes pertinents.
 
Tercer.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni amb la 
Diputació de Tarragona.
 
Règim de recursos:
 
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva 
notificació.
- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la 
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Diputació de Tarragona , en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la seva notificació.
 

 

Expedient 926/2021. Procediment Genèric, Moció GM PSC, drets de les dones 
dia internacional

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es dona compte de la moció presentada pel GM del PSC en relació al drets de les 
dones dia internacional, que s'adjunta com a annex.
La Sra. Gurrera explica la moció
L’Alcalde diu que des del seu grup li volien demanar que al punt 2, substituir-lo per la 
frase: Donar solucions a la crisis econòmica i social provocada per la pandèmia de la 
COVID-19 a les dones, col·lectiu que a patit molt les conseqüències. Si fos així 
donarien suport a la moció perquè entén que dit de l’altra manera dona la sensació 
que només les dones hagin patit la COVID, i no és així. 
La Sra. Gurrera diu que estan d’acord en modificar-la. Afegeix que l’últim punt 
d’incloure a Móra d’Ebre dins dels municipis lliure de tracta és un adhesió sense cap 
cost a un moviment de dones per la democràcia a nivell estatal. 
La Sra. Agné diu que veu bé la moció però que al punt 4, d’impulsar campanyes, 
creuen que s’està fent i que des del govern s’està fent molta feina en aquest aspecte 
i que instar a fer una cosa que ja s’està fent no te sentit
La Sra. Gurrera respon que creu que si que s’està treballant però que s’ha de 
continuar en aquesta línia. 
 

 

Expedient 927/2021. Procediment Genèric, Moció GM JxM en relació al 
tancament de l'oficina de Seguretat Social de Móra d'Ebre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

Es dona compte de la moció presentada pel grup municipal de JxM en relació a 
rebutjar el tancament de l'oficina de la Seguretat Social de Móra d'Ebre, que 
s'adjunta com a annex.

 

Expedient 928/2021. Procediment genèric, Moció GM FP en relació als 
macroparcs

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. Fornos es disculpa però no poder assistir a la CI i haver pogut consensuar 
algun punt d’aquesta moció. Pregunta si algun grup municipal té alguna pregunta al 
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respecte. Explica que l’Ajuntament va presentar al·legacions però va acabar rebutjat i 
just al cap d’una setmana tornen a implantar els molins desplaçant-los afectant al 
nostre terme municipal. 
La Sra. Gurrera diu que estan completament d’acord en la necessitat d’aquest canvi 
però que tenen un posicionament més general i que aquest model de eòliques no el 
comparteixen, creuen que es necessària la col·laboració pública i privada. Explica 
que hi ha coses que poden estar d’acord com les polítiques agràries que són 
necessàries, que cal més autoconsum,... També que la distribució dels projectes 
hauria de ser equitativa a tot el territori català però que hi ha recursos que estan en 
llocs concrets, per tant creuen que no sigui viable una moratòria i aturar de forma 
generalitzada tots els projectes com planteja la moció i que s’hauria d’estudiar 
projecte per projecte. 
El Sr. Campos diu que s’abstindrà, ja que si volen lluitar per energies renovables i 
creu que és un error està en contra però si que creu que s’han de fer bé les coses 
per a que no tinguin impactes visual i ambiental al territori. També comenta que ningú 
parla de que farem amb els residus nuclears que tenim, i que li sembla un tema més 
important que les eòliques. Però si que està d’acord en que les renovables s’han de 
posar en consens amb l’Ajuntament. Proposa que algun dia es parli dels residus 
nuclears. 
L’Alcalde diu que han estat mirant la moció en deteniment, i que ja és el segon cop 
que presenta una moció d’una densitat extrema de propostes i acords, amb lo qual 
és barregen temes locals i temes més generals. Explica que l’equip de govern ja va 
fer les al·legacions pertinents i que ja una cosa que els preocupa molt i es que cada 
parc planteja una línia d’evacuació independent, el que significa que el nostre terme 
queda trinxat completament. I el que es planteja és la possibilitat de mancomunar les 
vies per a que el terme no es vegi tant afectat, i proposa al Sr. Fornos, ja que estan 
d’acord en bastants dels punts i alguns no tant, tractar aquesta moció en un altre Ple 
després de fer una reunió interna amb els tècnics municipals i quin és el seu 
plantejament, i puguin tenir elements suficients des d’un punt de vista polític per 
veure quina solució poden trobar. Per tant li demana ajornar la proposta d’aquesta 
moció i convocar aquesta reunió per tractar el tema al proper Ple.
El Sr. Fornos respon que degut al contingut de la moció hi pot haver aspectes que 
se’ls hi escapen, ja va manifestar per correu electrònic que podien parlar i debatre 
del tema, ja que és un tema de Móra ja que també hi ha dos projectes més de 
plaques solars. Comenta que Móra d’Ebre té una zona de bosc petita i si la trenquen 
es quedarà en res, per tant, si poden accelerar el procés d’aquesta reunió i fer-la 
telemàtica. 
L’Alcalde respon que creu que degut a la importància i la densitat del tema caldria 
fer-la presencial. Li explica que ells plantegen coses que tenen responsabilitat 
jurídica i per tant no te clar aprovar una moció d’aquesta indole sense tenir els 
informes pertinents dels tècnics i sense saber que el que s’està plantejant és 
correcte. També li comenta que hi ha dos projectes de parcs eòlics, que un ja ha 
caigut i l’altre és calcat del primer i que està en tràmit i pel que fa a hortes 
fotovoltaiques hi ha dos projectes presentats. Ho comenta per a que es centrin en les 
coses de forma adequada i no generalitzant. Li torna a oferir la reunió i buscar una 
hora que els hi vagi bé a tots. 
El Sr. Campos expressa el seu acord diu que estan aquí com a Ajuntament, i li diu al 
Sr.  Fornos que Móra d’Ebre no té punts d’evacuació per a fer macroprojectes de 
tipus fotovoltaics i que com a molt es poden demanar l’equivalent a 5 hectàrees. I 
també li comenta que aquestes instal·lacions són un important ingrés pels 
Ajuntaments, i per una altra banda pels pagesos també és un ingrés. 
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El Sr. Fornos respon que quan estava d’alcalde el seu partit va posar el parc eòlic 
van prometre que crearien molts llocs de treball i que portaria ingressos a Móra 
d’Ebre. Li recorda que no hi ha ningú de Móra d’Ebre treballant als parcs eòlics, i que 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre ha tingut que fer el retorn de 90.000 euros a l’empresa 
que gestiona el parc eòlic. 
L’Alcalde agraeix el gest d’ajornar la moció. 
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte dels Decrets dictats d'ençà la darrera sessió

 Es dona compte de les Resolucions i Decrets dictats per l’alcaldia, d’ençà la darrera 
sessió:
 
Nom Data
DECRET 2021-0022 [03. Decret aprovacio modificacio credit 
incorporacio romanents 2-2021] 05/05/2021 11:35

DECRET 2021-0021 [03. Decret aprovació 1-21] 05/05/2021 11:34

DECRET 2021-0020 [08. Decret d'alcaldia aprovació liquidació 2020 
amb annexos] 30/04/2021 11:38

DECRET 2021-0019 [03. Decret alcaldia modificació percentatges 
de dubtos cobrament liquidació 2020] 30/04/2021 8:57

DECRET 2021-0018 Bestreta 28/04/2021 12:31

DECRET 2021-0017 [Decret] 09/04/2021 14:27

DECRET 2021-0016 [APROVACIÓ PADRÓ 01-01-2021] 08/04/2021 11:33

DECRET 2021-0015 [DecretRLT_v1] 26/03/2021 12:27

DECRET 2021-0014 [Resolució obertura] 24/03/2021 12:47

DECRET 2021-0013 [Resolució cessament] 17/03/2021 12:02

DECRET 2021-0012 [4- Decret d'alcaldia] 09/03/2021 9:50

DECRET 2021-0011 [DecretTresoreria] 01/03/2021 16:46

DECRET 2021-0010 [DecretSecretaria] 23/02/2021 11:37

DECRET 2021-0009 [DecretRLT] 23/02/2021 11:37

DECRET 2021-0008 [DecretTresoreria] 23/02/2021 11:37

DECRET 2021-0007 [DECNOTACT_25_02] 22/02/2021 14:54

DECRET 2021-0006 [DecretBestreta] 22/02/2021 9:45

DECRET 2021-0005 [Decret concertació operació tresoreria 
CAIXABANK SA 225000] 19/02/2021 9:58

DECRET 2021-0004 [DelegacioCompetències] 18/02/2021 9:24

  
El Sr. Fornos comenta que va manifestar per via telefònica o per correu que hi ha 
molts dictàmens o decrets, 8, 9 i 11 que data del 29 de desembre de 2021, hi ha un 
error que s’hauria de modificar a la CI
El Secretari respon que està igual ja que la documentació és la mateixa. 
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Informacions de presidència

L’Alcalde comenta que l’Ajuntament ha rebut el segell de infoparticipa amb 
reconeixement que se’ls hi atorga el 87% de transparència de l’Ajuntament enfront al 
43% dels ajuntaments de la Ribera d’Ebre, pel que porten una diferència bastant 
important. Ho volia comentar per a que se sàpiguen que les coses no es fan del tot 
malament i que hi ha coses que es fan bé. Agraeix a la plantilla de l’Ajuntament que 
han fet un esforç important per que això pugui ser realitat.
Que s’està redactant una ordenança que reguli les llicències de taxis, ja que hi ha un 
desgavell important amb els taxis a Móra d’Ebre. S’han detectat situacions que els hi 
preocupen bastant, com que algun vehicle amb llicència de Móra d’Ebre està 
logotipat amb l’escut d’un altre municipi i això és incoherent. 
Explica que tenen el tema del pàdel, en el qual uns veïns han presentat unes 
al·legacions i que estan a l’espera de resoldre el tema per iniciar les obres, ja que 
fins ara el que s’ha fet és desmuntar les pistes i les barreres sonores. 
Per últim hi ha dos temes que vol comentar. 
El primer és la manifestació / trobada que va convocar la CUP i la Forja davant del 
INSS, diu que no dubta de la bondat de l’acció però lamenta molt la poca voluntat 
d’entesa, que si realment els preocupa això, fer aquest acte en una altra data no 
canviava en res el resultat de l’acte i haguessin pogut demanar permís per fer una 
manifestació legal, i a més s’hi haguessin pogut sumar tots. Explica que ell te 
obligacions com alcalde i segons el que no ho pot fer, li transmet la seva desil·lusió ja 
que li va demanar personalment que ho ajornés, encara que segurament no només 
depenia d’ell. 
En aquesta mateixa línia es dirigeix a la Sra. Agné i li comenta que l’acte fet pels 
Consells Comarcals i presidit pels 3 presidents del Consell Comarcal de tres colors 
molt concrets en el qual manifesten una preocupació extremada per aquesta 
situació... Li diu que no ho entén perquè fan aquest acte obviant l’alcalde del municipi 
on està l’oficina. Aclareix que no li recrimina res a ella i que només li trasllada el que 
ell entén que no és seriós ni és correcte. De la mateixa manera que vingui la 
Consellera de Salut  a inaugurar l’àrea del Pere Mata i avisin a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre la tarda abans i que al protocol d’intervencions s’obviï l’alcalde de Móra 
d’Ebre. Li diu que ell  no hi va anar i per a que hi hagués representació de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre va anar el Tinent d’Alcalde, Julio Roca.
Explica que els hi volia comentar això perquè venen temps molt difícils políticament 
parlant per Móra d’Ebre, i que si no es comença a actuar sense tenir en compte els 
colors i actuar sol per Móra d’Ebre, en poc temps ho pagarem car. 
També li comenta a la Sra.  Agné que no entén perquè la gent de Móra ha d’anar a 
vacunar-se a Móra la Nova quan l’Ajuntament de Móra d’Ebre ha posat a completa 
disposició al Departament de Salut la Democràcia. 
Insisteix en que és el moment de que tots reflexionin. 
La Sra. Agné respon primer en relació als presidents dels Consells Comarcals i que 
ella respondrà com a consellera, que sap que es va fer entre els tres consells una 
moció que es va aprovar unànime i que la que ells van presentar com a Junts 
esperava que també fos unànime, i que li van dir a la comissió informativa que si es 
volien adherir ho farien. 
L’Alcalde respon que ell va dir que si estaven tots d’acord de fer-ho així,  no va dir 
que ho farien així i que ells van contestar que sí. 
La Sra. Agné diu que ella s’ho va entendre així però que no passa res que ho votaran 
a favor perquè és bo pels poble. 
L’Alcalde pregunta que si troba normal que els consells actuïn al marge de 
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l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 
La Sra.  Agné respon que no entrarà a valorar-ho i que si fos presidenta li podria 
contestar. Li pregunta si el van convidar a la inauguració del centre de salut mental ? 
L’Alcalde respon que sí, la tarda abans. 
La Sra. Agné li pregunta perquè no hi va anar i qui va parlar? L’Alcalde respon que ja 
li ha dit i que sol van parlar la consellera i els representats del centre. Li pregunta si 
això li sembla normal? La Sra. Agné respon que ella no decideix qui parla.
L’Alcalde li respon que el que li està preguntant és si li sembla normal la situació. 
Que una consellera vingui a un poble a inaugurar un equipament públic i obviï a 
l’alcalde del poble? La Sra.  Agné diu que ella no hi era. 
En relació a les vacunes La sra. Agne comenta també s’està vacunant a la 
democràcia un cop a la setmana perquè hi ha les vacunes que hi ha. 
L’Alcalde diu que també podrien venir tots a Móra d’Ebre que té unes instal·lacions 
adequades. 
La Sra. Agné respon que és lo que han decidit, que ella no ho decideix això. 
L’Alcalde li diu que si no pot opinar i que si com a regidora no li preocupa? La Sra. 
Agné respon que creu que si Móra d’Ebre disposes d’un CAP gran no caldria 
desplaçar-se al poble del costat. 
L’Alcalde respon que tenen un cap tan gran a Móra la Nova que per això vacunen a 
la llar de jubilats. Li diu que no ho entén i que el que més li preocupa és que ella no 
ho entengui? La Sra. Agné respon que si que ho entén que si tinguessin un CAP 
gran es faria a Móra d’Ebre. 
El Sr. Campos manifesta que està d’acord amb tot el que diu l’Alcalde i que ha arribat 
el moment de que tothom s’assabenti que Móra d’Ebre és la capital de comarca, i 
que el que diuen del CAP petit són excuses. Referent al tema del protocol és 
imprescindible que funcioni de cara a l’alcalde i no se li avisi amb tant poca antelació 
i que es un menyspreu al poble, i considera que ERC ha menyspreat Móra d’Ebre. 
L’Alcalde li explica que la seva secretària va rebre el dia abans a la tarda una trucada 
de protocol de Salut dient-li que vindria la consellera a les 10h que primer hi ha una 
reunió que ell no pot assistir, i que pot anar a les 10.45h perquè es farà la 
inauguració. I que no li han passat ni el programa. Els hi pregunta si els hi sembla 
que és normal. També diu que quan va venir la consellera de justícia el protocol i 
tracte va ser impecable. Es refereix a la Sra. Agné que si li preocupa ho hauria de 
traslladar al seu partit. 
El Sr. Fornos li respon al tema de la concentració, que sempre que han fet una li ha 
manifestat a ell, moltes vegades per l’extrema situació no han tingut temps a 
demanar permís. Diu que el divendres es va sol·licitar el permís i que els aplicatius 
de la generalitat no anaven bé. 
El Sr. Olivan s’absenta del Ple perquè està de guàrdia.
El Sr. Fornos continua explicant que el cap dels Mossos posava en dubte que no 
funcionessin els aplicatius, diu que ho van tramitar d’urgència i d’avui encara no li 
han respost. Al final, quan convoca la CUP s’uneixen altres partits i d’altres no. Del 
grup municipal no es va fer cap esment de res, ni es va dir qui podia ni qui no podia 
venir, i que la precipitació de la convocatòria podia ser que hi hagués gent que 
pogués assistir. El que a ell li va preocupar va ser el desplegament policial a un 
esdeveniment que van anomenar hostil, dit pel Cap d’àrea de les Terres de l’Ebre. 
Diu que entén la seva preocupació per no haver-se sumat, però que cada partit 
funciona d’una manera i darrera aquesta concentració hi havia els CUPS d’altres 
municipis i La Forja, i que ell va expressar la seva preocupació al partit i que potser 
s’estaven precipitant al fer l’acció. 
El Sr. Fornos pregunta per una oferta per la compra de un local per instaurà el 
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museu de Julio Antonio? L’Alcalde diu que es així i demana discreció en aquest tema
El Sr. Fornos diu que ell sap que hi va haver una empresa que es va interessar 
abans que l’Ajuntament. 
L’Alcalde diu que ja ho sap i que ha sigut posterior a l’oferta de l’Ajuntament, per això 
demana discreció.
El Sr. Fornos pregunta del tema de les pistes de pàdel, que ha intentat recuperar els 
procediments judicials, i pregunta que quants hi ha, si un o dos? L’Alcalde pregunta 
en contra de qui? El Sr. Fornos diu que en contra de l’Ajuntament? L’Alcalde respon 
que dos. 
El Sr. Fornos pregunta si hi ha una sentència ferma dels dos o de un? L’Alcalde 
respon que d’un, i que l’altra encara no. Però que hi més processos contra el Club de 
Tennis i contra la Generalitat. 
El Sr. Fornos pregunta que afectin directament a l’Ajuntament si sol són dos? 
L’Alcalde respon que sí, però que  amb el conveni que han firmat desapareixen 
aquests dos, el dos contra el club de tennis i el que hi ha contra la generalitat. 
Explica el procediment que es va seguir fent el conveni i lo que significa.
 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Precs i preguntes

No n'hagueren.
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ANNEXOS  a l'expedient de la liquidació de l'exercici 2020: 
 
ANNEX 1 - Execució del pressupost de despeses corrent, execució del pressupost de despeses 
de tancats i obligacions pendents de pagament de l'Ajuntament. 
 
1. Exercici en curs:

Pressupost inicial de despeses: 6.569.473,45

Modificacions de despeses: 70.835,18

Pressupost definitiu de despeses: 6.640.308,63

Despeses autoritzades: 5.480.142,27

Despeses compromeses: 5.480.142,27

Obligacions reconegudes: 5.480.142,27

Despeses ordenades: 5.124.051,04

Pagaments realitzats: 5.124.051,04

Obligacions pendents de pagament: 356.091,23

2.  Exercicis tancats :

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 1.380.710,74

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 55518,55

Pagaments realitzats: 1.230.748,12

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 94.444,07

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     450535,3  
 
 
ANNEX 2 - Execució del pressupost d’ingressos corrent, execució del pressupost d’ingressos 
de tancats i drets pendents de cobrament de l'Ajuntament. 
 
1. Exercici en curs:

Pressupost inicial d’ingressos: 6.569.473,45

Modificacions d’ingressos: 70.835,18

Pressupost definitiu d’ingressos: 6.640.308,63

Drets reconeguts: 6.643.704,23

Drets anul·lats: 35.873,18

Devolució d’ingressos: 0

Recaptació neta: 5.969.144,31

Drets pendents de cobrament: 638.686,74

2. Exercicis tancats :

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 2.981.858,92

Baixes: 46.279,15

Recaptació: 1.138.596,71

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1.796.983,06

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 2435669,8  
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ANNEX 3 - Execució del pressupost de despeses corrent, execució del pressupost de despeses 
de tancats i obligacions pendents de pagament de l'Escola de Música i Dansa. 
 
1. Exercici en curs:

Pressupost inicial de despeses: 285.065,36

Modificacions de despeses: 0

Pressupost definitiu de despeses: 285.065,36

Despeses autoritzades: 262.432,95

Despeses compromeses: 262.432,95

Obligacions reconegudes: 262.432,95

Despeses ordenades: 262.227,53

Pagaments realitzats: 262.227,53

Obligacions pendents de pagament: 205,42

2.  Exercicis tancats :

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 1.641,58

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0

Pagaments realitzats: 1.641,58

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     205,42  
 
 
ANNEX 4 - Execució del pressupost d’ingressos corrent, execució del pressupost d’ingressos 
de tancats i drets pendents de cobrament de l'Escola de Música i Dansa. 

 
 
 
 
 
 

1. Exercici en curs:

Pressupost inicial d’ingressos: 285.065,36

Modificacions d’ingressos: 0

Pressupost definitiu d’ingressos: 285.065,36

Drets reconeguts: 258.484,55

Drets anul·lats: 0,00

Devolució d’ingressos: 0

Recaptació neta: 228.250,28

Drets pendents de cobrament: 30.234,27

2. Exercicis tancats :

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 29.146,43

Baixes: 0

Recaptació: 29.146,43

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 0

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 30234,27
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ANNEX 5 – Resultat pressupostari ajustat de l'Ajuntament. 
 

DRETS OBLIGACIONS RESULTAT

RECONEGUTS NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 6.268.215,96 4.903.560,59 1.364.655,37

b. Operacions de capital 77.615,09 118.115,35 -40.500,26

1. Total operacions no financeres (a+b) 6.345.831,05 5.021.675,94 1.324.155,11

c. Actius financers 0,00

d. Passius financers 262.000,00 458.466,33 -196.466,33

2. Total operacions financeres (c+d) 262.000,00 458.466,33 -196.466,33

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 6.607.831,05 5.480.142,27 1.127.688,78

AJUSTOS:

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 0,00

4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 5.725,60

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 227.694,26

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) -221.968,66

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 905.720,12

AJUSTOS

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2020

 
 
ANNEX 6 – Romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament. 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 
COMPONENTS IMPORTS ANY 2020

1. (+) Fons líquids 629.852,31

2. (+) Drets pendents de cobrament 2.444.969,77

(+) del pressupost corrent 638.686,74

(+) de pressupostos tancats 1.796.983,06

(+) d'operacions no pressupostàries 9.299,97

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.335.485,44

(+) del pressupost corrent 356.091,23

(+) de pressupostos tancats 94.444,07

(+) d'operacions no pressupostàries 884.950,14

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00

(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 1.739.336,64

II. Saldos de cobrament dubtós 1.414.246,05

III. Excés de finançament afectat 246.935,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 78.155,59  
 
 
ANNEX 7 – Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat de l'Ajuntament. 
 

2020

Romanent de tresoreria per a 

despeses generals 78.155,59

saldo compte 413 8.453,93

saldo compte 418 62.651,45

préstec plans d'ajust afectat 0,00

Romanent de tresoreria per a 

despeses generals ajustat 7.050,21  
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ANNEX 8 – Resultat pressupostari ajustat de l'Escola de Música i Dansa. 
 

DRETS  OBLI GACI ONS RES ULTAT

RECONEGUTS  NETS RECONEGUDES  NETES P RES S UP OS TARI

a. Operacions corrents 258.484,55 261.108,95 -2.624,40

b. Operacions de capital 0,00 1.324,00 -1.324,00

1. Total operacions no financeres (a+b) 258.484,55 262.432,95 -3.948,40

c. Actius financers 0,00

d. Passius financers 0,00

2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 258.484,55 262.432,95 -3.948,40
AJUSTOS:

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.

4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) -3.948,40

AJ US TOS

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2020

 
 
ANNEX 9 – Romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Escola de Música i Dansa. 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 
COMPONENTS IMPORTS ANY 2020

1. (+) Fons líquids 11.327,87

2. (+) Drets pendents de cobrament 30.234,27

(+) del pressupost corrent 30.234,27

(+) de pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 4.508,67

(+) del pressupost corrent 205,42

(+) de pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 4.303,25

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00

(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 37.053,47

II. Saldos de cobrament dubtós 0,00

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 37.053,47  
 
 
ANNEX 10 – Estalvi net consolidat 
 
ESTALVI NET:

2020

6.484.278,21

0,00

5.048.028,56

518.349,58

917.900,07

-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes

-Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)

ESTALVI NET

Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets

-Anualitat teòrica

-Ingressos corrents afectats a operacions de capital

(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per 

actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i 
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ANNEX 11 - Liquidació en termes consolidats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX 12 - Capacitat/necessitat de finançament 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat

Ingressos no financers 6.561.893,30

Despeses no financeres 5.218.244,91

Superàvit no financer 1.343.648,39

Ajustos d'ingressos

Recaptació -183.857,56

PTE 34.350,60

Interessos 0,00

Compte 418 -62.651,45

Altres -62.651,45

Ajustos de despeses

Compte 413 -158.692,68

Adquis. Pagam. Aplaçat -17.195,98

Interessos 0,00

Lísings 0,00

Execució d'avals 0,00

Aportacions de capital 0,00

Ingressos ajustats 6.349.734,89

Despeses ajustades 5.042.356,25

Capacitat de finançament 1.307.378,64

CONSOLIDAT
PRESSUPOST 

D'INGRESSOS
CONSOLIDAT

PRESSUPOST 

DE DESPESES

Capítol 1 2.511.167,40 Capítol 1 2.752.344,44

Capítol 2 44.847,91 Capítol 2 2.141.954,09

Capítol 3 1.199.855,21 Capítol 3 50.777,00

Capítol 4 2.711.551,53 Capítol 4 153.730,03

Capítol 5 16.856,16 Capítol 5 0,00

Capítol 6 0,00 Capítol 6 119.439,35

Capítol 7 77.615,09 Capítol 7 0,00

Capítol 8 0,00 Capítol 8 0,00

Capítol 9 262.000,00 Capítol 9 471.289,10

TOTAL 6.823.893,30 TOTAL 5.689.534,01
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ANNEX 13 - Marge de compliment / incompliment de la regla de la despesa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Concepte

Liquidació 

exercici 2019

Liquidació 

exercici 2020

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 5.687.932,06 5.170.876,71

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 215.855,72 -175.888,66

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00

+/-Execució d'avals. 0,00

+Aportacions de capital. 0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 

pressupost.

241.649,69 -158.692,68

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 

Associacions público privades.

0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. -25.793,97 -17.195,98

+/-Arrendament financer. 0,00

+Préstecs 0,00

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 

d'altres Administracions Públiques

0,00

Despeses no financeres en termes SEC excepte 

interessos del deute

5.903.787,78 4.994.988,05

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a 

altres ens que integren la Corporació Local

0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la 

Unió Europea o d'altres Administracions públiques

832.843,63 222.684,80

Unió Europea 1.315,80 3.328,20

Estat 3.403,00 0,00

Comunitat Autònoma 199.547,83 86.517,86

Diputacions 468.731,24 109.055,36

Altres Administracions Públiques 159.845,76 23.783,38

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 0,00 0,00

Total despesa computable a l'exercici (1) 5.070.944,15 4.772.303,25

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,000

Despesa computable incrementada per la taxa de 

referència  

5.070.944,15

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la 

recaptació (3)

255.798,88

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 

recaptació (3)

0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 5.326.743,03

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 4.772.303,25

Marge de compliment 554.439,78

% Variació de la despesa computable (5-1/1) -5,89%

0,00Altres
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ANNEX 14 - Deute viu 
 

 
 
 
ANNEX 15 - Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l'entitat 
local contràries a les objeccions. 
 

Data 
Resolució 

Òrgan 
Resolució 

Data 
informe 

intervenció 
objecció 

Núm. informe / 
Expedient 

Import 
objecció 

Descripció 

10/01/2020 Alcalde 10/01/2020 1-2020 / 36-2020 1.945,11 

Incompliment 
Pla Disposició 
de Fons; Art. 

21 RD 
424/2017 

05/02/2020 Alcalde 05/02/2020 6-2020 / 36-2020 6.629,96 
12/02/2020 Alcalde 11/02/2020 7-2020 / 36-2020 93.938,58 
19/02/2020 Alcalde 19/02/2020 8-2020 / 36-2020 20.777,79 
28/02/2020 Alcalde 28/02/2020 10-2020 / 36-2020 4.212,71 
10/03/2020 Alcalde 10/03/2020 12-2020 / 36-2020 2.979,92 
07/04/2020 Alcalde 07/04/2020 15-2020 / 36-2020 12.743,40 
15/04/2020 Alcalde 15/04/2020 16-2020 / 36-2020 3.000,00 
20/04/2020 Alcalde 20/04/2020 17-2020 / 36-2020 3.847,75 
14/05/2020 Alcalde 14/05/2020 19-2020 / 36-2020 3.209,83 
21/05/2020 Alcalde 21/05/2020 20-2020 / 36-2020 10.899,81 
02/06/2020 Alcalde 02/06/2020 22-2020 / 36-2020 13.980,91 
10/06/2020 Alcalde 10/06/2020 23-2020 / 36-2020 226,09 
19/06/2020 Alcalde 17/06/2020 24-2020 / 36-2020 3.894,63 
22/06/2020 Alcalde 22/06/2020 25-2020 / 36-2020 2.643,96 
27/06/2020 Alcalde 23/06/2020 26-2020 / 36-2020 4.537,50 
30/07/2020 Alcalde 29-07/2020 32-2020 / 36-2020 471,90 
05/08/2020 Alcalde 04/08/2020 33-2020 / 36-2020 2.420,00 
16/09/2020 Alcalde 16-09-2020 37-2020 / 36-2020 181,38 
01/10/2020 Alcalde 30/09/2020 40-2020 / 36-2020 6.000,00 
08/10/2020 Alcalde 07/10/2020 41-2020 / 36-2020 8.352,20 
16/10/2020 Alcalde 14/10/2020 42-2020 / 36-2020 181,38 
22/10/2020 Alcalde 21/10/2020 44-2020 / 36-2020 5.000,00 
02/11/2020 Alcalde 02/11/2020 46-2020 / 36-2020 40.271,38 
23/12/2020 Alcalde 22/12/2020 54-2020 / 36-2020 266.372,93 
30/12/2020 Alcalde 30/12/2020 55-2020 / 36-2020 20.896,86 

 
 

Nivell de deute viu Import

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 6.484.278,21

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00

3 Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 6.484.278,21

4 Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 3.433.431,62

5 Deute viu a 31 de desembre a curt termini 400.000,00

6 Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 59,12%
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ANNEX 16 – Informe anual pagaments a justificar 
 

Data Concepte Import Import pendent 
de justificar 

15/01/2020 Despeses Sant 
Antoni 

1.450,00 0,00 

18/02/2020 Despeses carnaval 830,00 0,00 

03/11/2020 Despeses reis 2.530,00 0,00 

16/11/2020 Testos antígens 450,00 0,00 
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ANNEXOS  a l'expedient de la liquidació de l'exercici 2020: 
 
 
ANNEX 15 - Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l'entitat 
local contràries a les objeccions. 
 

Data 
Resolució 

Òrgan 
Resolució 

Data 
informe 

intervenció 
objecció 

Núm. informe / 
Expedient 

Import 
objecció 

Descripció 

10/01/2020 Alcalde 10/01/2020 1-2020 / 36-2020 1.945,11 

Incompliment 
Pla Disposició 
de Fons; Art. 

21 RD 
424/2017 

05/02/2020 Alcalde 05/02/2020 6-2020 / 36-2020 6.629,96 
12/02/2020 Alcalde 11/02/2020 7-2020 / 36-2020 93.938,58 
19/02/2020 Alcalde 19/02/2020 8-2020 / 36-2020 20.777,79 
28/02/2020 Alcalde 28/02/2020 10-2020 / 36-2020 4.212,71 
10/03/2020 Alcalde 10/03/2020 12-2020 / 36-2020 2.979,92 
07/04/2020 Alcalde 07/04/2020 15-2020 / 36-2020 12.743,40 
15/04/2020 Alcalde 15/04/2020 16-2020 / 36-2020 3.000,00 
20/04/2020 Alcalde 20/04/2020 17-2020 / 36-2020 3.847,75 
14/05/2020 Alcalde 14/05/2020 19-2020 / 36-2020 3.209,83 
21/05/2020 Alcalde 21/05/2020 20-2020 / 36-2020 10.899,81 
02/06/2020 Alcalde 02/06/2020 22-2020 / 36-2020 13.980,91 
10/06/2020 Alcalde 10/06/2020 23-2020 / 36-2020 226,09 
19/06/2020 Alcalde 17/06/2020 24-2020 / 36-2020 3.894,63 
22/06/2020 Alcalde 22/06/2020 25-2020 / 36-2020 2.643,96 
27/06/2020 Alcalde 23/06/2020 26-2020 / 36-2020 4.537,50 
30/07/2020 Alcalde 29-07/2020 32-2020 / 36-2020 471,90 
05/08/2020 Alcalde 04/08/2020 33-2020 / 36-2020 2.420,00 
16/09/2020 Alcalde 16-09-2020 37-2020 / 36-2020 181,38 
01/10/2020 Alcalde 30/09/2020 40-2020 / 36-2020 6.000,00 
08/10/2020 Alcalde 07/10/2020 41-2020 / 36-2020 8.352,20 
16/10/2020 Alcalde 14/10/2020 42-2020 / 36-2020 181,38 
22/10/2020 Alcalde 21/10/2020 44-2020 / 36-2020 5.000,00 
02/11/2020 Alcalde 02/11/2020 46-2020 / 36-2020 40.271,38 
23/12/2020 Alcalde 22/12/2020 54-2020 / 36-2020 266.372,93 
30/12/2020 Alcalde 30/12/2020 55-2020 / 36-2020 20.896,86 
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ANNEXOS  a l'expedient de la liquidació de l'exercici 2020: 
 
 
ANNEX 16 – Informe anual pagaments a justificar 
 

Data Concepte Import Import pendent 
de justificar 

15/01/2020 Despeses Sant 
Antoni 

1.450,00 0,00 

18/02/2020 Despeses carnaval 830,00 0,00 

03/11/2020 Despeses reis 2.530,00 0,00 

16/11/2020 Testos antígens 450,00 0,00 
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ANNEX Informe intervenció: 
 

 Control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost de 2020 
 
 

Annex 1 – Saldo a 1 de gener del compte 4131 
 

Concepte Aplicació pressupostària Import 

 J.A.Canalda, lloguer equip de so al Club nautic   2020 / 17 / 340 / 22601 / 01  181,50 

 Esports Brull, copes festa de l'esport   2020 / 17 / 340 / 22601 / 01  146,00 

 Insignias Corts, metacrilats festa de l'Esport   2020 / 17 / 341 / 22699 / 01  508,20 

 Punt Verd, arreglo floral festa de l'esport   2020 / 17 / 341 / 22699 / 01  220,00 

 Agustí Vinaixa, material piscines d'estiu   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  69,33 

 Pere Sastre, material poliesportiu   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  71,20 

 Glez.Grau, treballs camió grua esports   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  453,75 

 A.Vinaixa, material enllumenat i esportius   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  630,65 

 Pere Sastre, arranjament pavelló   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  494,09 

 Pere Sastre, arranjament pista poliesportiu   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  415,53 

 Pere Sastre, arranjament pavelló   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01   268,37 

 A.Vinaixa, material vestuaris poliesportiu   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  229,20 

 Punt Verd, ram premis Bardají   2020 / 18 / 320 / 22601 / 01  155,00 

 Gas Alis, canvi porta motor CEIP   2020 / 18 / 323 / 21200 / 01  1.111,02 

 Agustí Vinaixa, material arranjament CEIP   2020 / 18 / 323 / 21200 / 01  82,27 

 P.Sastre, arranjaments a l'Escola Bressol   2020 / 18 / 323 / 21201 / 01  133,84 

 Patricio Aguilar, arranj. porter escola bressol   2020 / 18 / 323 / 21201 / 01  73,57 

 A.Vinaixa, material llar infants   2020 / 18 / 323 / 22100 / 01  39,43 

 Bambino, trona escola bresol   2020 / 18 / 323 / 22199  172,80 

 Pere Sastre, arranjament camp futbol   2020 / 19 / 342 / 21200 / 01  223,22 

 M.Hidraulics, arranajment camp de futbol   2020 / 19 / 342 / 21200 / 01  1.535,37 

 Oliva, productes matem lo bitxo   2020 / 20 / 311 / 22606 / 01  346,42 

 Oliva, productes matem lo bitxo   2020 / 20 / 311 / 22606 / 01  113,58 

 Exercon, transport llenya Matem lo Bitxo   2020 / 20 / 311 / 22606 / 01  174,24 

 Sahicasa, servei legionel.losi   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01 -  1.268,08 

 Sahicasa, analítiques legionel.losi   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01 -  314,60 

 Sahicasa, servei legionel.losi   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01 -  634,04 

 Ambient Servei, desratització edificis mpals.   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01 -  281,33 

 Ambient Servei, control de coloms   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01  698,78 

 Ambient Servei, desratització clavegueram   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01 -  671,00 

 Oliva, àpats   2020 / 22 / 231 / 22699  59,52 

 Gestió Recup. Terrenys, tractament RSU desembre   2020 / 21 / 1621 / 22799 / 01  9.777,83 

 Agrocamp, plantes xarxa voluntariat   2020 / 22 / 231 / 22601 / 01  198,00 

 Quibac, verificació parallamp CEIP i arxiu   2020 / 23 / 330 / 21200 / 01  319,44 

 Informàtica CRC, toner biblioteca   2020 / 23 / 330 / 22000 / 01  196,00 

 Oliva, productes teatre   2020 / 23 / 330 / 22000 / 01  87,50 

 Tatarana, material biblioteca   2020 / 23 / 330 / 22000 / 01  63,14 

 Oliva, productes puntaries   2020 / 23 / 330 / 22601 / 01  300,22 

 Imagina Ràdio, segons contracte de serveis   2020 / 23 / 330 / 22602 / 01  1.012,77 

 SGAE, teatre Valeri Pomarev 17/11/19   2020 / 23 / 330 / 22609 / 01  20,45 

 Lluís Capdevila, concert Valery Ponomarev   2020 / 23 / 330 / 22609 / 01  1.500,00 

 SGAE, Plaça Estrella 5/7/2019   2020 / 23 / 330 / 22609 / 01  215,92 

 SGAE, sardanes agost   2020 / 23 / 330 / 22609 / 01  101,48 

 Cescgloan, tast de vi   2020 / 23 / 338 / 22699 / 01  250,00 

 Expollum, lloguer carpa festa major   2020 / 24 / 338 / 20500 / 01  471,90 
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 Showsland, lloguer taules-cadires   2020 / 24 / 338 / 20500  3.993,00 

 Exc.Hernandez, neteja maquina escombradora F.Major   2020 / 24 / 338 / 21300 / 01  1.666,17 

 A.Vinaixa, material festes majors   2020 / 24 / 338 / 21300 / 01  1.182,21 

 A.Vinaixa, material festes   2020 / 24 / 338 / 21300 / 01  228,74 

 Agusti Vinaixa, material varis festes   2020 / 24 / 338 / 21300 / 01  429,34 

 A.Vinaixa, pryector Led 150   2020 / 24 / 338 / 21300 / 01  1.032,37 

 Restaurant Le Loup, dinar comissió de festes   2020 / 24 / 338 / 22601 / 01  998,20 

 El Siglo, cinta pubilles Festa Major   2020 / 24 / 338 / 22601 / 01  238,97 

 Merce Piñol, banderins hereus i fadrins   2020 / 24 / 338 / 22601 / 01  217,80 

 Cescgloan, festa Illa Sauri   2020 / 24 / 338 / 22601 / 01  80,00 

 Guirao Morillo, dninar comissió de festes 2018   2020 / 24 / 338 / 22601 / 01  1.032,63 

 Sofia Cabanes, F.Major.Sauri Festival aguaita.cat   2020 / 24 / 338 / 22602 / 01  217,80 

 J.A.Canalda, lloguer equip so fira de nadal   2020 / 24 / 338 / 22699 / 01  580,80 

 Pronto Servis, lloguer WC Fira de Nadal   2020 / 24 / 338 / 22699 / 01  145,20 

 Showsland, espectacle Infantil   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  786,50 

 Showsland, actuació Axis Duet   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  726,00 

 Showsland, actuació Quartet Voralmar   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  1.633,50 

 Showsland, actuació Mc Kensys   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  1.573,00 

 Showsland, actuació Orquestra La Chatta   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  9.438,00 

 Showsland, actuació Orquestra Welcome Band   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  6.655,00 

 Showsland, actuació Dj Joanet FM   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  423,50 

 Bar Turú, sopar orquestra Festa Major   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  96,00 

 Bar Turú, dinar Banda Música Festa Major   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  240,00 

 Glez.Grau, treballs camió grua  festa major   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  605,00 

 SGAE, festa major 2019   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  6.402,88 

 Showsland, actuació Orquestra Rosaleda   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  6.655,00 

 Cescgloan, tapa porca mostra cuina agost   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  120,00 

 Joguines Carreres, material parc de nadal   2020 / 25 / 338 / 22699 / 01  92,75 

 Jurisa, jornades empresarials Bibiana Ballbè   2020 / 28 / 330 / 22606 / 01  2.420,00 

 P.Sastre, arranjaments a la psicina   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  162,09 

 Informàtica CRC. material piscina coberta   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  154,00 

 Informàtica CRC, creació i configuració centraleta   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  175,45 

 Ebrequalitat, productes piscina coberta   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  39,93 

 Limplas, hipoclorit piscina coberta   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  1.241,46 

 Pere Sastre, arranjament piscina coberta   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  43,73 

Oliva, productes piscina 2020 / 30 / 342 / 22199 134,17 

 Munar Hijosa, gestió piscina octubre i novembre   2020 / 19 / 340 / 22799 / 01  6.050,00 

 Munar Hijosa, gestió piscina coberta desembre   2020 / 19 / 340 / 22799 / 01  3.025,00 

 Aplicació 413 Sorea gestió aigua 2019   2020 / 10 / 931 / 22708 / 01  71.465,91 

 CANON MENSUALIDAD ABRIL 2019 - PRESTACIÓN   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.711,15 

 CANON MENSUALIDAD MAYO 2019 - PRESTACIÓN   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 CANON MENSUALIDAD JUNIO 2019 - PRESTACIÓN   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 CANON MENSUALIDAD JULIO 2019 - PRESTACIÓN   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 ACTUALIZACIÓN CANON JULIO 2019 - PRESTACIÓN   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  12.538,41 

 ACTUALIZACIÓN CANON AGOSTO 2019 -   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  1.791,20 

 CANON MENSUALIDAD AGOSTO 2019 -   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 UTE Endesa, actualització canon setembre   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  1.791,22 

 CANON MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2019 -   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 CANON MENSUALIDAD OCTUBRE 2019 - P1   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 ACTUALIZACIÓN CANON MENSUALIDAD OCTUBRE   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  1.791,22 

 CANON MENSUALIDAD NOVIEMBRE 2019   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 ACTUALIZACIÓN CANON NOVIEMBRE 2019 -   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  1.791,22 

Total: 272.336,66 
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Annex 2 – Despeses imputades al pressupost 
 

Concepte Aplicació pressupostària Import 

 J.A.Canalda, lloguer equip de so al Club nautic   2020 / 17 / 340 / 22601 / 01  181,50 

 Esports Brull, copes festa de l'esport   2020 / 17 / 340 / 22601 / 01  146,00 

 Insignias Corts, metacrilats festa de l'Esport   2020 / 17 / 341 / 22699 / 01  508,20 

 Punt Verd, arreglo floral festa de l'esport   2020 / 17 / 341 / 22699 / 01  220,00 

 Agustí Vinaixa, material piscines d'estiu   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  69,33 

 Pere Sastre, material poliesportiu   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  71,20 

 Glez.Grau, treballs camió grua esports   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  453,75 

 A.Vinaixa, material enllumenat i esportius   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  630,65 

 Pere Sastre, arranjament pavelló   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  494,09 

 Pere Sastre, arranjament pista poliesportiu   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  415,53 

 Pere Sastre, arranjament pavelló   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01   268,37 

 A.Vinaixa, material vestuaris poliesportiu   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  229,20 

 Punt Verd, ram premis Bardají   2020 / 18 / 320 / 22601 / 01  155,00 

 Gas Alis, canvi porta motor CEIP   2020 / 18 / 323 / 21200 / 01  1.111,02 

 Agustí Vinaixa, material arranjament CEIP   2020 / 18 / 323 / 21200 / 01  82,27 

 P.Sastre, arranjaments a l'Escola Bressol   2020 / 18 / 323 / 21201 / 01  133,84 

 Patricio Aguilar, arranj. porter escola bressol   2020 / 18 / 323 / 21201 / 01  73,57 

 A.Vinaixa, material llar infants   2020 / 18 / 323 / 22100 / 01  39,43 

 Bambino, trona escola bresol   2020 / 18 / 323 / 22199  172,80 

 Pere Sastre, arranjament camp futbol   2020 / 19 / 342 / 21200 / 01  223,22 

 M.Hidraulics, arranajment camp de futbol   2020 / 19 / 342 / 21200 / 01  1.535,37 

 Oliva, productes matem lo bitxo   2020 / 20 / 311 / 22606 / 01  346,42 

 Oliva, productes matem lo bitxo   2020 / 20 / 311 / 22606 / 01  113,58 

 Exercon, transport llenya Matem lo Bitxo   2020 / 20 / 311 / 22606 / 01  174,24 

 Sahicasa, servei legionel.losi   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01 -  1.268,08 

 Sahicasa, analítiques legionel.losi   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01 -  314,60 

 Sahicasa, servei legionel.losi   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01 -  634,04 

 Ambient Servei, desratització edificis mpals.   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01 -  281,33 

 Ambient Servei, control de coloms   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01  698,78 

 Ambient Servei, desratització clavegueram   2020 / 20 / 311 / 22799 / 01 -  671,00 

 Oliva, àpats   2020 / 22 / 231 / 22699  59,52 

 Gestió Recup. Terrenys, tractament RSU desembre   2020 / 21 / 1621 / 22799 / 01  9.777,83 

 Agrocamp, plantes xarxa voluntariat   2020 / 22 / 231 / 22601 / 01  198,00 

 Quibac, verificació parallamp CEIP i arxiu   2020 / 23 / 330 / 21200 / 01  319,44 

 Informàtica CRC, toner biblioteca   2020 / 23 / 330 / 22000 / 01  196,00 

 Oliva, productes teatre   2020 / 23 / 330 / 22000 / 01  87,50 

 Tatarana, material biblioteca   2020 / 23 / 330 / 22000 / 01  63,14 

 Oliva, productes puntaries   2020 / 23 / 330 / 22601 / 01  300,22 

 Imagina Ràdio, segons contracte de serveis   2020 / 23 / 330 / 22602 / 01  1.012,77 

 SGAE, teatre Valeri Pomarev 17/11/19   2020 / 23 / 330 / 22609 / 01  20,45 

 Lluís Capdevila, concert Valery Ponomarev   2020 / 23 / 330 / 22609 / 01  1.500,00 

 SGAE, Plaça Estrella 5/7/2019   2020 / 23 / 330 / 22609 / 01  215,92 

 SGAE, sardanes agost   2020 / 23 / 330 / 22609 / 01  101,48 

 Cescgloan, tast de vi   2020 / 23 / 338 / 22699 / 01  250,00 

 Expollum, lloguer carpa festa major   2020 / 24 / 338 / 20500 / 01  471,90 

 Showsland, lloguer taules-cadires   2020 / 24 / 338 / 20500  3.993,00 

 Exc.Hernandez, neteja maquina escombradora F.Major   2020 / 24 / 338 / 21300 / 01  1.666,17 

 A.Vinaixa, material festes majors   2020 / 24 / 338 / 21300 / 01  1.182,21 

 A.Vinaixa, material festes   2020 / 24 / 338 / 21300 / 01  228,74 

 Agusti Vinaixa, material varis festes   2020 / 24 / 338 / 21300 / 01  429,34 
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 A.Vinaixa, pryector Led 150   2020 / 24 / 338 / 21300 / 01  1.032,37 

 Restaurant Le Loup, dinar comissió de festes   2020 / 24 / 338 / 22601 / 01  998,20 

 El Siglo, cinta pubilles Festa Major   2020 / 24 / 338 / 22601 / 01  238,97 

 Merce Piñol, banderins hereus i fadrins   2020 / 24 / 338 / 22601 / 01  217,80 

 Cescgloan, festa Illa Sauri   2020 / 24 / 338 / 22601 / 01  80,00 

 Guirao Morillo, dninar comissió de festes 2018   2020 / 24 / 338 / 22601 / 01  1.032,63 

 Sofia Cabanes, F.Major.Sauri Festival aguaita.cat   2020 / 24 / 338 / 22602 / 01  217,80 

 J.A.Canalda, lloguer equip so fira de nadal   2020 / 24 / 338 / 22699 / 01  580,80 

 Pronto Servis, lloguer WC Fira de Nadal   2020 / 24 / 338 / 22699 / 01  145,20 

 Showsland, espectacle Infantil   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  786,50 

 Showsland, actuació Axis Duet   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  726,00 

 Showsland, actuació Quartet Voralmar   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  1.633,50 

 Showsland, actuació Mc Kensys   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  1.573,00 

 Showsland, actuació Orquestra La Chatta   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  9.438,00 

 Showsland, actuació Orquestra Welcome Band   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  6.655,00 

 Showsland, actuació Dj Joanet FM   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  423,50 

 Bar Turú, sopar orquestra Festa Major   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  96,00 

 Bar Turú, dinar Banda Música Festa Major   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  240,00 

 Glez.Grau, treballs camió grua  festa major   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  605,00 

 SGAE, festa major 2019   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  6.402,88 

 Showsland, actuació Orquestra Rosaleda   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  6.655,00 

 Cescgloan, tapa porca mostra cuina agost   2020 / 24 / 338 / 22699 / 04  120,00 

 Joguines Carreres, material parc de nadal   2020 / 25 / 338 / 22699 / 01  92,75 

 Jurisa, jornades empresarials Bibiana Ballbè   2020 / 28 / 330 / 22606 / 01  2.420,00 

 P.Sastre, arranjaments a la psicina   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  162,09 

 Informàtica CRC. material piscina coberta   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  154,00 

 Informàtica CRC, creació i configuració centraleta   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  175,45 

 Ebrequalitat, productes piscina coberta   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  39,93 

 Limplas, hipoclorit piscina coberta   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  1.241,46 

 Pere Sastre, arranjament piscina coberta   2020 / 17 / 342 / 21200 / 01  43,73 

Oliva, productes piscina 2020 / 30 / 342 / 22199 134,17 

 Munar Hijosa, gestió piscina octubre i novembre   2020 / 19 / 340 / 22799 / 01  6.050,00 

 Munar Hijosa, gestió piscina coberta desembre   2020 / 19 / 340 / 22799 / 01  3.025,00 

 Aplicació 413 Sorea gestió aigua 2019   2020 / 10 / 931 / 22708 / 01  71.465,91 

Total:  158.692,68 

 
 
Annex 3 – Despeses pendents d’aplicar generades durant l’exercici 
 

Concepte Aplicació pressupostària Import 
- - - 

 
 
Annex 4 – Saldo a 31 de desembre del compte 4131 
 
 

Concepte Aplicació pressupostària Import 

 CANON MENSUALIDAD ABRIL 2019 - PRESTACIÓN   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.711,15 

 CANON MENSUALIDAD MAYO 2019 - PRESTACIÓN   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 CANON MENSUALIDAD JUNIO 2019 - PRESTACIÓN   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 CANON MENSUALIDAD JULIO 2019 - PRESTACIÓN   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 ACTUALIZACIÓN CANON JULIO 2019 - PRESTACIÓN   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  12.538,41 
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 ACTUALIZACIÓN CANON AGOSTO 2019 -   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  1.791,20 

 CANON MENSUALIDAD AGOSTO 2019 -   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 UTE Endesa, actualització canon setembre   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  1.791,22 

 CANON MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2019 -   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 CANON MENSUALIDAD OCTUBRE 2019 - P1   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 ACTUALIZACIÓN CANON MENSUALIDAD OCTUBRE   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  1.791,22 

 CANON MENSUALIDAD NOVIEMBRE 2019   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  11.747,08 

 ACTUALIZACIÓN CANON NOVIEMBRE 2019 -   2020 / 12 / 165 / 22100 / 01  1.791,22 

Total:  113.643,98 
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ANNEXOS  a l’informe compliment morositat anual 2020 
 
 
Expedient: 553/2021 
 
 
ANNEX 1: Dades resultants dels pagaments realitzats durant l’exercici 2020 de l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre 
 

 

Període 
mig de 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Dins el període legal de 
pagament al final del període 

Fora del període legal de 
pagament 

 
Nombre de 
pagaments 

Import total 
Nombre de 
pagaments 

Import total 

Despeses en béns corrents i serveis 174 393 328.889,69 168 172.033,62 

20. Arrendaments i cànons 17 23 16.497,62 7 1.854,49 

21. Reparacions, manteniment i 
conservació 57 130 67.516,45 85 58.961,18 

22. Material, subministraments i altres 223 240 244.875,62 76 111.217,95 

23. Indemnitzacions per raó de servei 0 0 0,00 0 0,00 

24. Despeses de publicacions 0 0 0,00 0 0,00 

26. Treballs realitzats per institucions 
sense ànim de lucre 0 0 0,00 0 0,00 

Inversions reals 744 5 42.052,60 4 402.830,83 

Altres pagaments pendents per 
operacions comercials 0 18 1.639,20 0 0,00 

Operacions pendents d’aplicar a 
pressupost 0 0 0,00 0 0,00 

TOTAL operacions pendents de 
pagament a final del trimestre 441 416 372.581,49 172 574.864,45 

 
 
ANNEX 2: Dades resultants de les factures pendents de pagar a final d’exercici 2020 de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
 

 

Període 
mig de 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Dins el període legal de 
pagament al final del període 

Fora del període legal de 
pagament 

 
Nombre de 
pagaments 

Import total 
Nombre de 
pagaments 

Import total 

Despeses en béns corrents i serveis 367 154 232.295,78 16 110.067,74 

20. Arrendaments i cànons 19 4 5.493,32 0 0,00 

21. Reparacions, manteniment i 
conservació 506 59 17.082,76 1 11.747,08 

22. Material, subministraments i altres 360 91 209.719,70 15 98.320,66 

23. Indemnitzacions per raó de servei 0 0 0,00 0 0,00 

24. Despeses de publicacions 0 0 0,00 0 0,00 
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26. Treballs realitzats per institucions 
sense ànim de lucre 0 0 0,00 0 0,00 

Inversions reals 3 4 22.071,11 0 0,00 

Altres pagaments pendents per 
operacions comercials 0 0 0,00 0 0,00 

Operacions pendents d’aplicar a 
pressupost 453 12 10.651,82 13 113.643,98 

TOTAL operacions pendents de 
pagament a final del trimestre 373 170 265.018,71 29 223.711,72 

 
 
ANNEX 3: Dades resultants dels pagaments realitzats durant l’exercici 2020 del Patronat de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa 
 

 

Període 
mig de 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Dins el període legal de 
pagament al final del període 

Fora del període legal de 
pagament 

 
Nombre de 
pagaments 

Import total 
Nombre de 
pagaments 

Import total 

Despeses en béns corrents i serveis 13 27 4.189,21 1 15,00 

20. Arrendaments i cànons 0 0 0,00 0 0,00 

21. Reparacions, manteniment i 
conservació 36 1 496,04 0 0,00 

22. Material, subministraments i altres 9 26 3.693,17 1 15,00 

23. Indemnitzacions per raó de servei 0 0 0,00 0 0,00 

24. Despeses de publicacions 0 0 0,00 0 0,00 

26. Treballs realitzats per institucions 
sense ànim de lucre 0 0 0,00 0 0,00 

Inversions reals 0 0 0,00 0 0,00 

Altres pagaments pendents per 
operacions comercials 16 1 201,88 0 0,00 

Operacions pendents d’aplicar a 
pressupost 0 0 0,00 0 0,00 

TOTAL operacions pendents de 
pagament a final del trimestre 13 28 4.391,09 1 15,00 

 
 
ANNEX 4: Dades resultants de les factures pendents de pagar a final d’exercici 2020 del 
Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa 
 

 

Període 
mig de 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Dins el període legal de 
pagament al final del període 

Fora del període legal de 
pagament 

 
Nombre de 
pagaments 

Import total 
Nombre de 
pagaments 

Import total 

Despeses en béns corrents i serveis 36 3 190,42 1 15,00 

20. Arrendaments i cànons 0 0 0,00 0 0,00 

21. Reparacions, manteniment i 
conservació 60 1 92,12 1 15,00 
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22. Material, subministraments i altres 10 2 98,30 0 0,00 

23. Indemnitzacions per raó de servei 0 0 0,00 0 0,00 

24. Despeses de publicacions 0 0 0,00 0 0,00 

26. Treballs realitzats per institucions 
sense ànim de lucre 0 0 0,00 0 0,00 

Inversions reals 0 0 0,00 0 0,00 

Altres pagaments pendents per 
operacions comercials 0 0 0,00 0 0,00 

Operacions pendents d’aplicar a 
pressupost 0 0 0,00 0 0,00 

TOTAL operacions pendents de 
pagament a final del trimestre 36 3 190,42 1 15,00 

 
 
ANNEX 5: Dades resultants dels pagaments realitzats durant l’exercici 2020 de la Societat 
Móra d’Ebre Bus SL 
 

 

Període 
mig de 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Dins el període legal de 
pagament al final del període 

Fora del període legal de 
pagament 

 
Nombre de 
pagaments 

Import total 
Nombre de 
pagaments 

Import total 

Aprovisionament i altres despeses 
d’explotació 25,59 21 3.082,12 0 0,00 

Adquisicions d’immobilitzat material i 
intangible 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sense desgregar 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL operacions pendents de 
pagament a final del trimestre 25,59 21 3.082,12 0 0,00 

 
 
ANNEX 6: Dades resultants de les factures pendents de pagar a final d’exercici 2020 de la 
Societat Móra d’Ebre Bus SL 
 

 

Període 
mig de 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Dins el període legal de 
pagament al final del període 

Fora del període legal de 
pagament 

 
Nombre de 
pagaments 

Import total 
Nombre de 
pagaments 

Import total 

Aprovisionament i altres despeses 
d’explotació 14,69 4 2.827,61 0 0,00 

Adquisicions d’immobilitzat material i 
intangible 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sense desgregar 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL operacions pendents de 
pagament a final del trimestre 14,69 4 2.827,61 0 0,00 
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ANNEXOS  Informe resum resultat control intern de l’exercici 2020 
 
ANNEX 1 – Objeccions per insuficiència de crèdit: 
 

Núm. Informe 
+ data 

NRE N. Fra Proveïdor Concepte Import Objecció 

20/2020 
22/06/2020 

- - 
Mora d’Ebre 

BUS SL 
Aportació 

2020 
4.000€ 

Insuficiència de crèdit; 
art. 172 i 176 TRLRHL 

20/2020 
22/06/2020 

- - AEAT 
Diferències 
IRPF 2015 

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

20/2020 
22/06/2020 

- - 
AEAT Diferències 

IRPF 2016 
3.828,41 

Insuficiència de crèdit; 
art. 172 i 176 TRLRHL 

20/2020 
22/06/2020 

- - 
AEAT Diferències 

IRPF 2017 
3.297,26 

Insuficiència de crèdit; 
art. 172 i 176 TRLRHL 

22/2020 
10/07/2020 

- - 
Mora d’Ebre Bus 
SL 

Aportació 
2020 

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

23/2020 
17/07/2020 

- - 
Escola de 
Música 

Aportació 
2020 

15.000 
Insuficiència de crèdit; 
art. 172 i 176 TRLRHL 

26/2020 
10/08/2020 

- - 
Mora d’Ebre Bus 
SL 

Aportació 
2020 

9.000 
Insuficiència de crèdit; 
art. 172 i 176 TRLRHL 

31/2020 
14/09/2020 

- - 
Mora d’Ebre Bus 
SL 

Aportació 
2020 

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

31/2020 
14/09/2020 

1284 407937 
Endesa Energia, 
SAU 

Enllumenat 
Centre Obert 

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

31/2020 
14/09/2020 

1286 407563 
Endesa Energia, 
SAU 

Enllumenat 
pis            C/ 
Gràcia, 7 1-1 

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

31/2020 
14/09/2020 

1287 407591 
Endesa Energia, 
SAU 

Enllumenat 
pis C/ Gràcia, 
7 2-3 

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

35/2020 
19/10/2020 

- - 
Mora d’Ebre 
BUS SL 

Aportació 
2020 

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

 
Objeccions resoltes pel Plenari de la Corporació en sessió de data 29 de desembre de 2020. 
 
* Les objeccions per insuficiència de crèdit, amb la darrera modificació del pressupost han quedat esmenades. 

 
ANNEX 2 – Objeccions per incompliment del Pla de Disposició de Fons: 
 

Data 
Resolució 

Òrgan 
Resolució 

Data 
informe 

intervenció 
objecció 

Núm. informe / 
Expedient 

Import 
objecció 

Descripció 

10/01/2020 Alcalde 10/01/2020 1-2020 / 23-2020 1.945,11 

Incompliment 
Pla Disposició de 
Fons; Art. 21 RD 

424/2017 

05/02/2020 Alcalde 05/02/2020 6-2020 / 23-2020 6.629,96 

12/02/2020 Alcalde 11/02/2020 7-2020 / 23-2020 93.938,58 

19/02/2020 Alcalde 19/02/2020 8-2020 / 23-2020 20.777,79 

28/02/2020 Alcalde 28/02/2020 10-2020 / 23-2020 4.212,71 

10/03/2020 Alcalde 10/03/2020 12-2020 / 23-2020 2.979,92 

07/04/2020 Alcalde 07/04/2020 15-2020 / 23-2020 12.743,40 

15/04/2020 Alcalde 15/04/2020 16-2020 / 23-2020 3.000,00 

20/04/2020 Alcalde 20/04/2020 17-2020 / 23-2020 3.847,75 

14/05/2020 Alcalde 14/05/2020 19-2020 / 23-2020 3.209,83 
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21/05/2020 Alcalde 21/05/2020 20-2020 / 23-2020 10.899,81 

02/06/2020 Alcalde 02/06/2020 22-2020 / 23-2020 13.980,91 

10/06/2020 Alcalde 10/06/2020 23-2020 / 23-2020 226,09 

19/06/2020 Alcalde 17/06/2020 24-2020 / 23-2020 3.894,63 

22/06/2020 Alcalde 22/06/2020 25-2020 / 23-2020 2.643,96 

27/06/2020 Alcalde 23/06/2020 26-2020 / 23-2020 4.537,50 

30/07/2020 Alcalde 29-07/2020 32-2020 / 23-2020 471,90 

05/08/2020 Alcalde 04/08/2020 33-2020 / 23-2020 2.420,00 

16/09/2020 Alcalde 16-09-2020 37-2020 / 23-2020 181,38 

01/10/2020 Alcalde 30/09/2020 40-2020 / 23-2020 6.000,00 

08/10/2020 Alcalde 07/10/2020 41-2020 / 23-2020 8.352,20 

16/10/2020 Alcalde 14/10/2020 42-2020 / 23-2020 181,38 

22/10/2020 Alcalde 21/10/2020 44-2020 / 23-2020 5.000,00 

02/11/2020 Alcalde 02/11/2020 46-2020 / 23-2020 40.271,38 

23/12/2020 Alcalde 22/12/2020 54-2020 / 23-2020 266.372,93 

30/12/2020 Alcalde 30/12/2020 55-2020 / 23-2020 20.896,86 
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INVENTARI  AJUNTAMENT 2020 
Altes: 

Codi Situació Valor 

2102 Illa Sauri 2020 17.195,98 

212 Inversions camins 2020 10.192,00 

212 C. Prisma, mur C/ Princesa 20.670,99 

212 Sarroca, escomesa Democràcia 4.732,67 

212 Glez Insa, hidrants bombers 13.856,47 

214 Destructora Rexel secretaria 650,00 

2151 Calderes-refredadora-deshumectadora 30.444,59 

217 2 Ordinador fix Acer Verton 1.163,20 

217 Escaner Futjitsu IX 1500 585,45 

218 Peugeot 7046GMV 1.200,00 

218 Camió pluma 7635LGP 17.424,00 

 
 

INVENTARI E. MÚSICA 2020 
Altes: 

Codi Descripció Data Valor 

215 Sist. Il·lum. auditori 04/03/2020 1.324,00 
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ANNEXOS:  Informe intervenció Morositat primer trimestre 2021 
 
 
ANNEX 1: 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 450 301.347,04 

Escola de Música 32 3.394,52 

Móra d’Ebre Bus, SL 21 2.785,27 

 
 
ANNEX 2 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 41 94.883,35 

Escola de Música 0 0,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 

 
 
ANNEX 3 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 35 277.125,60 

Escola de Música 4 205,42 

Móra d’Ebre Bus, SL 1 452,30 

 
 
ANNEX 4 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 164 143.472,13 

Escola de Música 0 0,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 12 2.678,56 

 
 
ANNEX 5 
 

ENTITAT ROP 
(dies) 

IPR (€) ROPend. 
(dies) 

IPP (€) PMP 
(dies) 

Ajuntament 29,74 396.230,39 53,18 136.306,51 35,74 

Escola de Música 7,64 3.394,52 119,28 205,42 14,01 

Móra d’Ebre Bus SL 40,01 5.612,88 29,99 3.130,86 36,42 

PMP GLOBAL  405.237,79  139.642,79 35,61 
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Annexos a l’informe d’intervenció de seguiment del Pla d’Ajust primer trimestre 2021 

 
 
Annex 1_ Informació avals rebuts del sector públic 
 

Ente Avalista Saldo a: 

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

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

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

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

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

 
 
Annex 3_ Seguiment del deute comercial 
 

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

Año 2021     

Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por 
antigüedad 

1er. 
Trim 

2on. 
Trim 

3er. 
Trim. 

4rt. 
Trim. 

Año 
2020 

Año 
2019 

Ejercicios 
anteriores 

 

Capítulo 2 120,58 0,00 0,00 0,00 68,65 0,00 93,98 283,21 

Capítulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otra deuda comercial 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 

Total: 123,03 0,00 0,00 0,00 68,65 0,00 93,98 285,66 
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Annex 2_ CIR LOCAL 31/03/2021 
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Annex 4_ Operacions amb derivats 

     (En miles de euros) Saldo a:  

Operaciones con derivados  Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Operación 1   0 0 0 0 

Operación 2   0 0 0 0 

Operación 3   0 0 0 0 

Operación 4   0 0 0 0 

Resto de operaciones   0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 

 
Annex 5_ Un altre passiu contingent 

     (En miles de euros) Saldo a:  

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

Pasivo 1   0 0 0 0 

Pasivo 2   0 0 0 0 

Pasivo 3   0 0 0 0 

Pasivo  4   0 0 0 0 

Resto de pasivos contingentes   0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 
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ANNEXOS a l’Informe d’Intervenció de l’execució trimestral del primer trimestre de 2021 

 
 
ANNEX 1: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 90 

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 B) 

0,00 € 0 € 0,00 € 18.000,00 € 

Compra casa 

museu Julio 
Antonio 

0,00 € 0 € 0,00 € 37.000,00 € 

Rehabilitació 
zona tennis / 
paddel 

0,00 € 0 € 0,00 € 25.000,00 € 

Rehabilitació 
recepció piscina 
coberta 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 

Passeig del Pont 
Xiringuito 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.356,00 € 
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Bar poliesportiu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.802,32 € 

Climatització 
teatre 

0,00 € 102.217,81 € 0,00 € 107.597,80 € 

Deshumectadora 
piscina coberta 

0,00 € 17.962,10 € 865,15 35.008,76 € 

Prevenció 
incendis 
forestals 

0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 

Sala fitness 0,00 € 86.561,77€ 0,00 € 115.415,70 € 

Vehicle brigada 
obres 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

Equips 
informàtics 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 

Compra 
contenidors 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

Nínxols 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.00,00 € 

Actualització 
semàfors 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 

 
ANNEX 5 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 450 301.347,04 

Escola de Música 32 3.394,52 

Móra d’Ebre Bus, SL 21 2.785,27 

 
 
ANNEX 6 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 41 94.883,35 

Escola de Música 0 0,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 0 0,00 

 
 
ANNEX 7 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 35 277.125,60 

Escola de Música 4 205,42 

Móra d’Ebre Bus, SL 1 452,30 
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ANNEX 8 
 

ENTITAT NÚMERO DE PAGAMENTS IMPORT TOTAL 

Ajuntament 164 143.472,13 

Escola de Música 0 0,00 

Móra d’Ebre Bus, SL 12 2.678,56 

 
 
ANNEX 9 
 

NRE TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT SITUACIÓ 
ACTUAL 

853/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
abril 2019 

11.711,15 Pendent 

1143/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
mayo 2019 

11.747,08 Pendent 

1432/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
junio 2019 

11.747,08 Pendent 

1612/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
julio 2019 

11.747,08 Pendent 

1833/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualización 
canon julio 2019 

12.538,41 Pendent 

1834/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualización 
canon agosto 
2019 

1.791,20 Pendent 

1835/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
agosto 2019 

11.747,08 Pendent 

2039/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualització 
canon setembre 

1.791,22 Pendent 

2040/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensulidad 
septiembre 
2019 

11.747,08 Pendent 

2208/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
octubre 2019 

11.747,08 Pendent 
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2209/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualización 
canon octubre 
2019 

1.791,22 Pendent 

2442/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Canon 
mensualidad 
novembre 2019 

11.747,08 Pendent 

2443/19 UTE ENDESA 
INGENIERIA SLU 
ENEL SOLE SRL 
UTE 

Actualització 
canon 
novembre 2019 

1.791,22 Pendent 
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ANNEX 1: Expedient 3/2021 de modificació de crèdit 
 

a) Suplement de crèdit 
 
Despesa 1: Reactivació econòmica Covid 19 

 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 15-430-47900 
Subvenció comercial 
Brossa 

12.000,00 4.500,00 16.500,00 

 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Excés de 
finançament 
afectat 

2-87010 Romanent 
de Tresoreria 
finançament 
afectat 

105.862,98 4.500,00 110.362,98 

 
 
 
Despesa 2: Reactivació ocupacional Covid 19 

 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 5-1532-13110 
Personal Laboral 
Temporal Brigada 
reactivació 
ocupacional covid-19 

17.400,00 7.252,69 24.652,69 

2 5-1532-16001 
Seguretat Social 
brigada reactivació 
ocupacional covid-19 

5.700,00 3.572,22 9.272,22 

 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Excés de 
finançament 
afectat 

2-87010 Romanent 
de Tresoreria 
finançament 
afectat 

110.362,98 10.824,91 121.187,89 
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Despesa 3: Llar infants 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 18-323-22799 Llar 
infants 

63.724,00 29.272,17 92.996,17 

 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Excés de 
finançament 
afectat 

2-87010 Romanent 
de Tresoreria 
finançament 
afectat 

121.187,89 18.327,43 139.515,32 

2 
Baixa de 
despeses 

13-130-20800 
Renting càmeres 
vigilància 

10.000,00 900,00 9.100,00 

3 
Baixa de 
despeses 

24-338-22699 
Carnaval 

10.000,00 1.641,22 8.358,78 

4 
Baixa de 
despeses 

2-011-91315 
Amortització 
préstec ICF 300 

60.000,00 8.403.52 51.596,48 

 
 
Despesa 4: Punt Lila 

 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 30-342-22699 Punt 
lila 

1.600,00 3.101,25 4.701,25 

 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Excés de 
finançament 
afectat 

2-87010 Romanent 
de Tresoreria 
finançament 
afectat 

139.515,32 3.101,25 142.616,57 
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Despesa 5: Energia elèctrica enllumenat públic 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 12-165-22100 
Energia Elèctrica 
enllumenat públic 

245.307,32 1.882,73 247.190,05 

 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Excés de 
finançament 
afectat 

2-87010 Romanent 
de Tresoreria 
finançament 
afectat 

142.616,57 1.882,73 144.499,30 

 
 
Despesa 6: Sala fitness 

 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 30-342-62200 Sala 
fitness 

115.415,70 10.596,48 126.012,18 

 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Baixa de 
despeses 

2-011-91315 
Amortització 
préstec ICF 300 

51.596,48 10.596,48 41.000,00 

 
 
 
Despesa 7: Interessos de demora 

 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 2-934-35200 
Interessos demora 

1.000,00 11.000,00 12.000,00 

 
 
El finançament de la despesa serà el següent: 
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 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Baixa de 
despeses 

24-338-22699 St. 
Jeroni 

2.500,00 1.000,00 1.500,00 

2 
Baixa de 
despeses 

2-011-31000 
Interessos crèdits 

66.332,43 10.000,00 56.332,43 

 
 
Despesa 8: Manteniment piscina coberta 

 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 30-342-21200 
Manteniment piscina 
coberta 

15.000,00 20.000,00 35.000,00 

 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Baixa de 
despeses 

2-011-91315 
Amortització 
préstec ICF 300 

41.000,00 20.000,00 21.000,00 

 
Despesa 9: Compra contenidors 

 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 21-1621-62900 
Compra contenidors 

1.000,00 2.500,00 3.500,00 

 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Baixa de 
despeses 

23-330-48900 Subv. 
Cultural amics St. 
Jeroni 

3.000,00 2.500,00 500,00 
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Despesa 10: Litterarum 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 23-334-22609 Fira de 
Llibre i Litterarum 

20.000,00 17.358,78 37.358,78 

 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Baixa de 
despeses 

24-338-22699 
Carnaval 

8.358,78 7.358,78 1.000,00 

2 
Baixa de 
despeses 

24-338-22699 Sant 
antoni 

11.700,00 10.000,00 1.700,00 

 
 
Despesa 11: Secretaria/intervenció 

 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
suplement 
crèdit 

Crèdit definitius 

1 4-20-12000 Sous 
Grups A1 oficines 

19.800,00 20.000,00 39.800,00 

 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 

 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Baixa de 
despeses 

2-011-91315 
Amortització 
préstec ICF 300 

21.000,00 20.000,00 1.000,00 

 
 
 

b) Crèdit extraordinari 
 
Despesa 1: Desfibrilador 

 

 Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import crèdit 
extraordinari 

Crèdit definitius 

1 20-313-62300 
Desfibrilador 

0,00 3.100,00 3.100,00 

 
 
El finançament de la despesa serà el següent: 

mailto:ajuntament@moradebre.cat
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 Tipus de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Import inicial Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 
Baixa de 
despeses 

13-130-20800 
Renting càmeres 
vigilància 

9.100,00 3.100,00 6.000,00 
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PLA ANUAL CONTROL FINANCER EXERCICI 2021 
 

de l’Ajuntament de Móra d’Ebre,  
del seu organisme autònom  

i de la societat mercantil 
 

 
 
Tipus: Pla anual de control financer 2021 
 
Identificació del responsable: Intervenció 
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, pertanyent al 
grup C, realitza transitòriament la funció de Intervenció (Decret 2021-0011), per estar vacant 
aquesta plaça, secretari-interventor en funcions del Patronat de l’Escola Municipal de Música i 
Dansa de Móra d’Ebre i secretari en funcions de la societat Móra d’Ebre Bus SL. 
 
1. Introducció 
 
1.1. Consideracions prèvies 

D’acord amb el que estableix el RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, els òrgans 
interventors de les administracions locals han d’exercir el control intern de la gestió 
economicofinancera i pressupostària en els termes que estableix la normativa que desenvolupa 
l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004. 
 
Per la seva banda, l’article 3 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern a les entitats del sector públic local estableix que el control intern de l’activitat 
economicofinancera del sector públic local l’ha d’exercir l’òrgan interventor mitjançant l’exercici 
de la funció interventora i el control financer.  
 
Addicionalment, correspon als òrgans interventors de les entitats locals les competències de 
control sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajuts, d’acord amb l’article 
44 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
1.2. Normativa reguladora 

La funció de control financer de les entitats locals i dels seus organismes autònoms es troba 
regulada en els següents articles:  
 

- Articles 213 i 220 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL en endavant). 
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- Articles 29 a 38 inclosos en el títol III del DR 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula 
el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, que va entrar en 
vigor l’1 de juliol de 2018. 

- Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel control 
financer sobre beneficiaris de subvencions i entitats col·laboradores.  

La funció de control financer ha estat atribuïda a la Intervenció General segons l’article 92.bis de 
la LRBRL i l’article 4.1.b) del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
L’exercici d’aquesta funció de control es troba regulat de forma subsidiària en els següents 
textos normatius:  
 

1. Llei 47/2003 general pressupostària. 
2. El RD 2188/1995, de 28 de desembre, pel que es desenvolupa el règim de control intern 

exercit per l’Administració de l’Estat 
3. La circular 1/1999, de 26 de març, de la Intervenció General de l’Estat (IGAE), sobre el 

control financer 

El Reial decret 424/2017 que regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector 
públic local ha vingut a desenvolupar d’una forma més complerta el contingut de la funció de 
control financer regulada en el RDL 2/2004. 
 
L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el control financer de l’activitat 
economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control 
permanent i l’auditoria pública incloent, en ambdues, el control d’eficàcia referit en l’article 213 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
 
El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es realitza la 
funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de 
l’activitat economico financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als 
principis generals de bona gestió financera, amb l’objectiu últim de millorar la gestió en els seu 
aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i 
procedimental.  
 
L’article 31 del RCIL estableix que l’òrgan interventor ha d’elaborar un Pla anual de control 
financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a 
realitzar durant l’exercici.  
 
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d’una obligació i aquelles que anualment 
se seleccionin sobre la base d’un anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin 
aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.  
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L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions de 
control permanent previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica 
del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació. Aquestes 
actuacions consisteixen en: 
 

a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de 
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu 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 (LFE) i la normativa de desenvolupament i, en particular, 
que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures 
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases 
del procés, establerta en l’article 12.3 de la LRCF.  

b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst 
a l’article 12.2 de la LRCF.  

c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns 
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només 
sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei 
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

 
L’article 29.3 del RCIL disposa que l’òrgan interventor de l'entitat local realitzarà anualment 
l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats públiques 
empresarials locals, de les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva 
normativa específica i dels consorcis adscrits. 
 
L’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 
estableix que es durà a terme un control financer de subvencions respecte dels beneficiaris i, si 
s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir l’entitat 
local i els seus ens dependents. 
 
L’article 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública 
i bon govern disposa que les administracions públiques publicaran els plans i programes anuals 
i plurianuals en els quals es fixin objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst 
per a la seva consecució.   
 
Els treballs derivats de la funció de control financer es desenvoluparan d’acord amb el que 
estableix el mateix RD 424/2017 i les normes de control financer i auditoria pública vigents en 
cada moment per al sector públic estatal.  
 
D’acord amb l’article 220 del TRLRHL i l’article 33.1 del RD 424/2017, les actuacions d’auditoria 
pública es sotmetran a les normes d’auditoria del sector públic aprovades per la IGAE. El 25 
d’octubre de 2019, la IGAE va aprovar mitjançant Resolució l’adaptació de les Normes 
d’Auditoria del Sector Públic a les Normes Internacionals d’Auditoria, que són d’aplicació 
obligatòria per als treballs d’auditoria de comptes a partir dels comptes anuals de l’exercici 2019. 
Amb aquesta adaptació queden derogades les Normes d’Auditoria del Sector Públic, aprovades 
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per la IGAE el 14 de febrer de 1997, en la part corresponent a l’auditoria de comptes i en la part 
del subjecte auditor, mantenint la seva vigència en el que sigui d’aplicació a l’auditoria operativa 
i de compliment. En aquest sentit, les actuacions d’auditoria pública sobre els ens de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre es realitzarà prenent com a base les normes següents: 
 

1. Normes d’auditoria del Sector Públic, aprovades per la IGAE el 14 de febrer de 1997. 
2. Normes Internacionals d’Auditoria adaptades al sector públic espanyol, aprovades 

mitjançant resolució de la IGAE de 25 d’octubre de 2019. 
3. Codi d’Ètica per a l’auditoria pública, aprovat mitjançant resolució de la IGAE de 25 

d’octubre de 2019. 
4. Guia d’auditoria de la IGAE per a les auditories dels registres comptables de factures. 
5.  Norma tècnica per l’avaluació de la qualitat en les auditories i actuacions de control 

financer, emesa per la IGAE en data 23 de novembre de 1999. 
6. Tota la resta d’instruccions i normes i notes tècniques emeses per la IGAE en els àmbits 

respectius que siguin d’aplicació en cada moment.  

 
1.3. Objectius del pla anual de control financer  

El pla anual de control financer té com a objectius principals que es pugui arribar a: 
 

1. Comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic i financer dels serveis de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del seu organisme autònom i de la societat mercantil, que 
ha de complir l’ordenament jurídic i els principis generals de bona gestió financera.  

2. Verificar el grau de compliment dels objectius programats, del cost i del rendiment dels 
serveis de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics de de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, 
del seu organisme autònom i de la societat mercantil. 

3. Comprovar que els comptes anuals de l’organisme autònom representa en tots els 
aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats 
de l’entitat i de l’execució del pressupost d’acord amb les normes i els principis 
comptables i pressupostaris que li són aplicables i que contenen la informació necessària 
per a la seva interpretació i comprensió adequada.  

4. Millorar la gestió de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del seu organisme autònom i de la 
societat mercantil en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, 
comptable, organitzatiu i procedimental.  

5. En l’àmbit del control financer de beneficiaris de subvencions verificar: 

o L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 
o El compliment per part de beneficiaris i entitats col·laboradores de les seves 

obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció. 
o L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i 

entitats col·laboradores.  
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o La realitat i la regularitat de les operacions que hagin estat finançades amb la 
subvenció.  

o L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 

Les finalitats complementàries del pla anual de control financer seran les següents: 
 

1. Servir d’ajut a les finalitats de la Corporació en general.  
2. Garantir la transparència de la gestió econòmica i financera de l’organisme autònom i 

serveis de la Corporació.  
3. Proposar les àrees de millora de cada unitat gestora.  
4. Comprovar la correcta aplicació de les subvencions públiques i el compliment de la 

normativa en la seva gestió i justificació.  
 

1.4. Tipus d’actuacions de control financer 

Per tal d’assolir els objectius i les finalitats exposades anteriorment, la Intervenció portarà a 
terme, d’acord amb el que estableix el RD 424/2017, les següents actuacions de control financer: 

- Actuacions de control permanent 
- Actuacions d’auditoria pública 

El control permanent comprèn les actuacions següents: 
- Les que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor 
- Les actuacions de control que anualment s’incloguin al Pla anual de control financer en 

base a una anàlisis prèvia de riscos.  

Les actuacions d’auditoria pública es divideixen en: 
- Auditoria de comptes 
- Auditoria de compliment i auditoria operativa 

 
1.5. Estructura orgànica de l’Ajuntament de Móra d’Ebre 

L’Ajuntament de Móra d’Ebre té la següent estructura orgànica d’ens amb personalitat jurídica 
pròpia: 
 

- Ajuntament de Móra d’Ebre 
- O.A. Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa 
- S.M. Móra d’Ebre Bus SL 

A tal efecte es redacta el pla al que han d’ajustar-se les actuacions de control financer de que es 
desenvoluparan durant l’exercici 2021 i que s’exposa en els punts següents, tenint en compte 
les prioritats de la intervenció en el disseny de les actuacions a implementar i els mitjans humans 
disponibles, essencials per a la realització dels treballs.  
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2. Actuacions a desenvolupar durant l’exercici 2021 

Durant l’exercici 2021 es desenvoluparan les següents actuacions de control financer, tal i com 
estableix la normativa legal vigent, distingint el control permanent i l’auditoria pública i dins,  les 
que són derivades d’obligació legal i planificables, les que són derivades d’obligació legal però 
no són planificables i les que inclourem al pla derivades de l’experiència: 
 
2.1. Actuacions derivades d’obligació legal i planificables 

Modalitat Actuació Exercici Referència Ens 

Control 
permanent 

CF de beneficiaris de 
subvencions 

2020 Títol III de la llei 38/2013, de 
17 de novembre, general de 
subvencions 

AJ 

Control 
permanent 

CF de beneficiaris de 
subvencions 

2020 Títol III de la llei 38/2013, de 
17 de novembre, general de 
subvencions 

OA 

Control 
permanent 

Auditoria de sistemes del 
registre comptable de 
factures 

2020 Art. 12 Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la 
factura electrònica 

AJ 

Control 
permanent 

Auditoria de sistemes del 
registre comptable de 
factures 

2020 Art. 12 Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la 
factura electrònica 

OA 

Control 
permanent 

Avaluació anual 
compliment de la morositat 

2020 Art. 12 Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la 
factura electrònica 

Conjunt 

Control 
permanent 

Verificació anual del saldo 
del compte 413 

2020 DA 3ª LO 2/2013, de 20 de 
desembre 

AJ 

Auditoria 
pública 

Auditoria de comptes 2020 Art. 39.3 A) RD 424/2017, de 
28 d’abril, RJCIESPL 

OA 

Auditoria 
pública 

Auditoria de compliment 2020 Art. 29.3.B RD 424/2017, de 
28 d’abril, RJCIESPL 

SM 

Auditoria 
pública 

Auditoria operativa 2020 Art. 29.3.B RD 424/2017, de 
28 d’abril, RJCIESPL 

SM 

Control 
permanent 

Pla Anual de Control 
Financer 

2021 Art. 31 del RD 424/2017 Conjunt 

 
 
2.2. Actuacions derivades d’obligació legal no planificables 

Modalitat Actuació Exercici Referència Ens 

Control 
permanent 

Informe liquidació 
pressupost 

2020 Art. 191.3 RDL 2/2004, de 5 
de març TRLRHL 

Conjunt 

Control 
permanent 

Informe sobre avaluació de 
l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, regla de la 

2020 Art 16.2 RD 1463/2007 i Art. 
4.1.b.2 i 6 RD 128/2018 

Conjunt 
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despesa i límit del deute en 
l’aprovació de la liquidació 

Control 
permanent 

Informe pressupost 2022 Art. 168.4 RDL 2/2004 de 5 
de març TRLRHL 

Conjunt 

Control 
permanent 

Informe sobre avaluació de 
l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, regla de la 
despesa  i límit del deute en 
l’aprovació del pressupost 

2022 Art 16.2 RD 1463/2007 i Art. 
4.1.b.2 i 6 RD 128/2018 

Conjunt 

Control 
permanent 

Informe modificacions de 
crèdit 

2021 Articles 177 i ss. RDL 2/2004, 
de 5 de març TRLRHL 

AJ 

Control 
permanent 

Informe modificacions de 
crèdit 

2021 Articles 177 i ss. RDL 2/2004, 
de 5 de març TRLRHL 

OA 

Control 
permanent 

Remissió al Tribunal de 
Cuentas i a la Sindicatura de 
Comptes del Compte 
General 

2020 Art. 223 del TRLRHL i conveni 
signat el 3 de desembre de 
2017 entre el Tribunal de 
Cuentas i la Sindicatura de 
Comptes 

AJ 

Control 
permanent 

Remissió al Tribunal de 
Cuentas i a la Sindicatura de 
Comptes del Compte 
General 

2020 Art. 223 del TRLRHL i conveni 
signat el 3 de desembre de 
2017 entre el Tribunal de 
Cuentas i la Sindicatura de 
Comptes 

OA 

Control 
permanent 

Remissió al Tribunal de 
Cuentas i a la Sindicatura de 
Comptes del Compte 
General 

2020 Art. 223 del TRLRHL i conveni 
signat el 3 de desembre de 
2017 entre el Tribunal de 
Cuentas i la Sindicatura de 
Comptes 

SM 

Control 
permanent 

Informe sobre la 
concertació o modificació 
d’operacions de crèdit 

2021 Art. 52.2 RDL 2/2004, de 5 de 
març TRLRHL 

AJ 

Control 
permanent 

Informe sobre la 
concertació o modificació 
d’operacions de crèdit 

2021 Art. 52.2 RDL 2/2004, de 5 de 
març TRLRHL 

OA 

Control 
permanent 

Informe anual sobre el 
compliment dels plans de 
sanejament aprovats 

2020 Punt 14.2  Nota informativa 
regim de tutela financera 
dels ens locals Departament 
de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, de 26 
de gener de 2021 

Conjunt 

Control 
permanent 

Informe anual sobre el 
compliment dels plans 
d’ajust aprovats 

2020 Art. 10 de RDL 7/2012 i art. 7 
del RDL 4/2012 

Conjunt 

Control 
permanent 

Informe anual de les 
resolucions adoptades pel 
president contràries a les 
objeccions efectuades, així 

2020 Art. 218.1 RDL 2/2004, de 5 
de març TRLRHL i art. 15.6 RD 
424/2017 

AJ+OA 
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com un resum de les 
principals anomalies en 
matèria d’ingressos i relació 
d’informes d’omissió de 
funció interventora 

Control 
permanent 

Remissió al Tribunal de 
Cuentas i a la Sindicatura de 
Comptes de l’informe anual 
de les resolucions 
adoptades pel president 
contràries a les objeccions 
efectuades, així com un 
resum de les principals 
anomalies en matèria 
d’ingressos i relació 
d’informes d’omissió de 
funció interventora 

2020 Art. 15.7 RD 424/2017 AJ+OA 

Control 
permanent 

Informe anual resum dels 
resultats de control intern 
de l’exercici 

2020 Art. 213 RDL 2/2004, de 5 de 
març TRLRHL i art. 37 RD 
424/2017 

Conjunt 

Control 
permanent 

Remissió al Ple de l’informe 
anual resum dels resultats 
de control intern de 
l’exercici 

2020 Art. 38.4 RD 424/2017 Conjunt 

Control 
permanent 

Remissió a la IGAE i a la 
Sindicatura de comptes de 
l’informe resum dels 
resultats de control intern 
de l’exercici 

2020 Art3. 213 TRLRHL i art. 38.4 
RD 424/2017 

Conjunt 

Control 
permanent 

Remissió a la 
IGAE/Sindicatura de 
Comptes dels informes 
d’auditories de comptes 
anuals dels ens dependents 
i publicació a la seu 
corporativa 

2020 Art. 36.2 RD 424/2017 OA 

 
 
 
2.3. Actuacions derivades de l’experiència: 

A la data que es subscriu aquest Pla, l’Ajuntament en el seu conjunt no ha realitzat cap anàlisi 
de riscos per poder determinar les actuacions a realitzat amb caràcter potestatiu atès la 
insuficiència de medis dels que disposa aquesta intervenció.  
 
No obstant, es proposa realitzar les següents actuacions en base a l’experiència per part 
d’aquesta intervenció. Tanmateix, és proposa realitzar aquest exercici 2021 un anàlisi de riscos 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

TJ
FD

C
KY

YJ
PX

37
EC

SS
G

W
2L

G
R

S 
| V

er
ifi

ca
ci

ó:
 h

ttp
s:

//m
or

ad
eb

re
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 8
 d

e 
13

 

mailto:ajuntament@moradebre.cat


 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

e-mail  ajuntament@moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

per tal de poder utilitzar aquest com a base per la confecció del Pla Anual de Control Financer 
per a l’exercici 2022, o si es creu oportú, per a la modificació de l’actual Pla Anual de Control 
Financer. 
 
Actuacions derivades de l’experiència: 
 

- Contractes menors: verificar mitjançant mostreig que als contractes menors amb valor 
estimat inferior a 1.000€ IVA apart en serveis i subministres de l’exercici 2020 consta el 
document de justificació del compliment dels requeriments de l’article 118 de la Llei 
9/2017 tal com estableix la base 35.5 de les bases d’execució del pressupost (AJ).   

- Comprovació de les inversions: Comprovar que les inversions de l’exercici 2020 s’han 
incorporat a l’inventari de béns i, amb l’abast que sigui possible, que s’ajusta a les 
descripcions contingudes a l’acte de recepció i la darrera certificació i/o factura (AJ). 

- Comprovar mitjançant mostreig que s’ha reconegut els drets de les autoliquidacions de 
les comunicacions d’obra menors (AJ). 

 
Tant l’Ajuntament com el seu organisme autònom estan sotmesos a control permanent, per la 
qual cosa no s’han planificat actuacions d’auditoria de compliment ni auditories operatives 
d’acord amb el que estableix l’article 29.3.B. 
 
Pel que fa a la Societat Mercantil Mora d’Ebre Bus SL, s’han previst com a obligatòries les 
actuacions d’auditoria de compliment i d’auditoria operativa, ja que aquest ens no està sotmès 
a control permanent. Tanmateix, tot i que la Societat Móra d’Ebre Bus SL no està sotmesa a 
l’obligació d’auditar-se, es proposa realitzar l’auditoria de comptes corresponent a l’exercici 
2020, ja que l’art. 4.3 del RD 424/2027 estableix que el model de control intern, assegurarà, amb 
medis propis o externs, el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general consolidat de 
l’exercici i en el transcurs de tres exercicis consecutius i en base a un anàlisi previ de riscos, haurà 
d’haver assolit el 100% d’aquest pressupost. 
 
La Norma tècnica emesa per la IGAE en data 23 de novembre de 1999, preveu la realització de 
l’avaluació de la qualitat en les auditories i actuacions del control financer.  
 
3. Mitjans disponibles 

Aquesta intervenció ha posat de manifest en els diferents informes emesos durant l'exercici, 
que per a l'exercici del control intern no disposa dels suficients mitjans disponibles per a dur-lo 
a terme degut a la insuficiència de mitjans tant personals, inclosos tècnics com materials. 
 
Qui subscriu aquest Pla és un funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, 
pertanyent al grup C, que realitza transitòriament les funcions de Intervenció (Decret 2021-
0011), per estar vacants aquesta plaça, malgrat ser intervenció de segona, sent a més, secretari 
interventor en funcions del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i 
secretari en funcions de la Societat mercantil Móra d’Ebre Bus SL.  
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

TJ
FD

C
KY

YJ
PX

37
EC

SS
G

W
2L

G
R

S 
| V

er
ifi

ca
ci

ó:
 h

ttp
s:

//m
or

ad
eb

re
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 9
 d

e 
13

 

mailto:ajuntament@moradebre.cat


 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

e-mail  ajuntament@moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

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. 
 
Informar que qui subscriu aquest Pla està realitzat transitòriament les funcions de intervenció, 
ja que el Ple de la Corporació de data 29 de desembre de 2020 va acordar sol·licitar a la DGAL la 
reclassificació de la secretaria de segona a secretaria de tercera i s’està tramitant aquesta 
sol·licitud.  
 
De tota manera, les places de la relació de llocs de treball corresponents a tècnics 
d’administració general adscrits al departament d’intervenció es troben vacants.  
 
Tanmateix, sense un programa informàtic que pugui enllaçar un mòdul de control intern, amb 
el gestor d’expedients i la comptabilitat, resulta molt difícil poder realitzar tots els informes 
manualment i poder disposar d’una traçabilitat totalment necessària per poder complir amb el 
RD 424/2017.  
 
També cal remarcar la falta de dotació pressupostària per poder comptar amb els mitjans 
personals i materials necessaris per poder complir el que estableix el RD 424/2017. 
 
Les actuacions de control permanent previstes en aquest pla, tant les obligatòries com les 
potestatives s’hauran de dur a terme directament per la Intervenció, senes perjudici de la 
col·laboració que resulti necessària. 
 
Les actuacions d’auditoria de comptes de l’organisme autònom i de la societat mercantil 
s’hauran de dur a terme mitjançant la contractació d’una empresa d’auditoria externa, tal com 
disposa l’article 34 del RD 424/2017 tot i que els treballs siguin dirigits i supervisats per la 
intervenció. 
 
Les actuacions d’auditoria operativa i de compliment de la societat mercantil s’haurà de valorar 
la suficiència de recursos per tal de dur aquetes directament des de la intervenció o mitjançant 
la contractació d’una empresa d’auditoria externa.  
 
Es fa constar, que per poder dur a terme les actuacions de control financer previstes en aquest 
pla, tant les actuacions obligatòries com les potestatives: 
 

- Al pressupost de cada ens s’haurà de consignar crèdit suficient per la contractació de 
firmes privades d’auditoria.  

- Seria necessària l’ampliació de personal de la Intervenció per poder dur a terme el 
control permanent obligatori i potestatiu, així com les auditories de compliment i 
operativa i poder realitzar de forma directa més actuacions per poder complir el que 
estableix l’art. 4.3 del RD 424/2017. 
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4. Planificació 

L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es realitzaran per l’òrgan 
interventor, de forma continua o amb posterioritat, d’acord amb el que preveu el RCIL i les 
normes tècniques de control financer i auditoria pública dictades per la IGAE. Es podran 
contractar externament aquells treballs que no puguin executar-se per personal propi per 
manca de temps, capacitació o altres, i la normativa prevegi expressament que poden dur-se a 
terme amb la col·laboració de professionals externs; en tot cas, s’haurà de justificar 
necessàriament a l’expedient de contractació la insuficiència de mitjans interns per a executar 
l’objecte del contracte. 
 
La planificació de les actuacions de control financer serà la següent: 
 
Veure Annex 1: Calendari de treball planificat 
 
5. Modificació del pla 

La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució de controls, 
en virtut de sol·licitud o mandat legal, per variacions en l’estructura de les entitats objecte de 
control, per insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades. 
 
6. Informació al Ple 

Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al ple de la 
corporació.  
 
Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la Intervenció i es 
tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes tècniques de control financer i 
auditoria dictades per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). 
 
D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els informes definitius que resultin de 
les actuacions incloses en el present Pla, conjuntament amb les al·legacions efectuades per les 
entitats auditades, seran enviats, a través del president, al ple de la corporació per al seu 
coneixement. 
 
Igualment, de conformitat amb l’article 36.2 del RCIL, la informació comptable de les entitats 
del sector públic local i, si s’escau, els informes d’auditoria de comptes anuals, s’hauran de 
publicar a la seu electrònica.  
 
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge 
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ANNEX 1: Calendari de treball planificat 
 

Actuació Exercici Ens 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CF de beneficiari de subvencions 2020 AJ             

CF de beneficiari de subvencions 2020 OA             

Auditoria de sistemes del Registre 
Comptable de factures 

2020 AJ             

Auditoria de sistemes del Registre 
Comptable de factures 

2020 OA             

Avaluació anual del compliment de 
morositat 

2020 Conjunt             

Verificació anual del saldo del compte 
413 

2020 AJ             

Auditoria de comptes 2020 OA             

Auditoria de compliment 2020 SM             

Auditoria operativa 2020 SM             

Pla anual de control financer 2021 Conjunt             

Informe liquidació pressupost 2020 Conjunt             

Informe compliment objectiu EP, RD, 
límit del deute liquidació 

2020 Conjunt             

Informe pressupost 2022 Conjunt             

Informe compliment objectiu EP, RD, 
límit del deute pressupost 

2022 Conjunt             

Informe modificacions de crèdit 2021 AJ             

Informe modificacions de crèdit 2021 AO             

Remissió al Tribunal de Cuentas i a la 
Sindicatura de Comptes del Compte 
General 

2020 AJ             

Remissió al Tribunal de Cuentas i a la 
Sindicatura de Comptes del Compte 
General 

2020 AO             

Remissió al Tribunal de Cuentas i a la 
Sindicatura de Comptes del Compte 
General 

2020 SM             

Informe sobre la concertació o 
modificació d’operacions de crèdit 

2021 AJ             

Informe sobre la concertació o 
modificació d’operacions de crèdit 

2021 OA             

Informe anual compliment pla de 
sanejament aprovat 

2020 Conjunt             

Informe anual compliment pla d’ajust 
aprovat 

2020 Conjunt             

Informe anual resolucions president 
contraries a objeccions, anomalies en 
ingressos i omissió de funció interventora 

2020 AJ + OA             

Remissió Tribunal de Cuentas i 
Sindicatura de Comptes, Informe anual 
resolucions president contraries a 
objeccions, anomalies en ingressos i 
omissió de funció interventora 

2020 AJ + OA             

Informe anual resum dels resultats de 
control intern de l’exercici 

2020 Conjunt             

Remissió al Ple de l’informe anual resum 
dels resultats de control intern de 
l’exercici 

2020 Conjunt             
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Remissió a la IGAE i a la Sindicatura de 
comptes de l’informe resum dels 
resultats de control intern de l’exercici 

2020 Conjunt             

Remissió a la IGAE / Sindicatura de 
Comptes dels informes d’auditories de 
comptes anuals dels ens dependents i 
publicació a la seu corporativa 

2020 OA             

Auditoria de comptes 2020 SM             

Elaborar anàlisi de riscos 2020 AJ             

Elaborar anàlisi de riscos 2020 OA             

Contractes menors: verificar justificació 
compliment art. 118 Llei 9/2017 

2020 AJ             

Comprovació inversions inventari 2020 AJ             

Comprovació drets autoliquidacions 
comunicacions obres menors 

2020 AJ             

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, 
DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES.  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.  
 
De nou, el 8 de març commemorarem el Dia internacional dels Drets de les Dones. 
Una data d'homenatge al moviment feminista i també de reivindicació: hem de 
continuar denunciant les discriminacions estructurals que patim les dones 
només pel fet de ser dones.  
 
El lema de Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari al món de la 
covid-19”, perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les crisis, 
una vegada més, afecten de diferent manera dones i homes no només des de 
l’àmbit de la salut, sinó també en l'àmbit econòmic i social (més atur, més precarietat, 
menys conciliació...), tot visualitzant la fonamental contribució de les dones en 
sectors precaris, però essencials com són el de cures o neteges, i les càrregues 
de feina desproporcionades que suporten.  
 
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es 
pot permetre que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades en 
cap àmbit (educació, ocupació, política, mitjans de comunicació, cultura...). I de cap 
manera, cap, podem permetre que una sola dona pateixi violència masclista.  
 
Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles a superar, els objectius 
per assolir.  
 
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya fem una crida a tota la ciutadania, a 
les institucions i organitzacions per unir forces i apel·lem a la gran aliança de 
totes les dones progressistes i del moviment feminista, perquè juntes exigim 
governs feministes per avançar cap a una societat més justa i igualitària.  
 
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista instem l'aprovació per part del Ple de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre dels següents ACORDS:  
 
1.- Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, 
rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i continuar treballant 
en el marc de les competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat 
laboral, la conciliació i la corresponsabilitat.  
 
2.- Donar solucions a la crisis econòmica i social provocada per la pandèmia de la 
COVID-19 a les dones, col·lectiu que a patit molt les conseqüències.  
 
3.- Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer social i 
econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones.  
 
4.-Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment 
entre el jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents (SIADs, 
SIEs...). Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la 
violència masclista i aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català contra la 
violència masclista.  
 



5.- Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual, 
pornografia, publicitat sexista...).  
 
6.-Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament 
de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions 
en defensa dels drets de les dones del nostre municipi.  
 
7.-Incloure Móra d’Ebre a la xarxa de municipis lliures de Tracta. 
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