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Excuses d'assistència presentades:
1. Santiago Campos Piñol:
«Professionals i personals»
 
Sense excusa
Montserrat Latorre Pasanau
Dolors Gurrera Romo
 

 

Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde excusa l’assistència del Sr. Campos que havia enviat 
un correu electrònic que hi  està de viatge i no podia assistir.

 

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 interí procedeix a donar lectura de l’acta núm. 3 corresponent 
a la sessió celebrada el passat dia 22 de juliol de 2021, la qual es APROVADA PER 
UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió.

 

Expedient 1015/2021. Procediment Genèric, Morositat 2T 2021

Favorable Tipus de votació: Assabentats

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 
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derogat article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre.
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe de Tresoreria de data 26 de juliol de 2021, el 
qual se’n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 2 d’agost 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 TRESORERIA
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, 
pertanyent al grup C, realitza transitòriament la funció de tresoreria (Decret 2021-
011), tresorer en funcions del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de 
Móra d’Ebre i tresorer en funcions de la societat Móra d’Ebre Bus SL, INFORMO: 
 
- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 
- Període: segon trimestre 2021
 
- Caràcter: preceptiu
 
- Expedient: 1015/2021
 
I.- ANTECEDENTS
 
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.
 
Les dades contingudes en aquest informe de l’Escola Municipal de Música i Dansa 
corresponen a les dades de que disposa aquesta tresoreria fins a data 31 de maig de 
2021.
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS
 
Primer.-  Vista la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei  3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, quan en el seu article tercer afegeix una Disposició 
Transitòria Vuitena a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
avui Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
que diu:
“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, 
se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.”
Així mateix és important destacar l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / 
UE, de 26 de febrer de 2014, en el sentit següent:
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“ 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir 
del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para 
el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en 
el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio.
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 
artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos 
en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se 
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de 
la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono.”
Aquesta regulació determina que l’obligació que té l’Administració Local de 
pagament de les factures s’articularà de la següent manera:
Des de que es registra una factura, s’haurà de procedir a la seva aprovació en un 
termini de trenta dies i a partir d’aquest reconeixement de l’obligació, l’Administració 
disposarà de trenta dies més per al seu pagament, per la qual cosa, el còmput total 
de dies és de seixanta dies. 
Segon.- Vist el que disposa l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificat 
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul 
del creixement i de la creació d’ocupació, pel que respecta a la determinació del 
termini de pagament, en el següent sentit:
“1.El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de 
pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción 
de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la 
factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a 
sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha 
de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura 
por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de 
pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, 
la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.
2.Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o 
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 
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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 
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.

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



 
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 
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l’Escola Municipal de Música i Dansa, i de la societat mercantil de capital íntegrament 
municipal, Móra d’Ebre Bus, SL, de conformitat amb l’art. 16.6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
Vuitè.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte del període mig 
de pagament com l’expressió del temps de pagament o retràs en el pagament del 
deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un nou 
exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mig de pagament que 
deuran calcular d’acord amb una metodologia comú.
 
Aquesta metodologia està regulada al RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es 
modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i 
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat Financera. 
 
Novè.- Atès el que estableix l'Ordre HAP/2105/2012, la publicació serà mensual per 
a les entitats en règim de cessió d'impostos estatals, i trimestral per a la resta 
d'entitats. La informació ha de ser remesa a través de AUTORITZA abans de l'últim 
dia del mes següent al període a què es refereixi.
 
Desè.- La DISPOSICIÓ transitòria única del RD 1040/2017, estableix que la primera 
publicació mensual del període mitjà de pagament a proveïdors realitzada de 
conformitat amb la metodologia prevista en la modificació de l'article 5 del RD 
635/2014, de 25 de juliol, tindrà lloc a el mes de juny de 2018 referida a les dades del 
mes d'abril de 2018, i la primera publicació trimestral va ser al mes de setembre de 
2018 referida al segon trimestre de 2018.
 
A la vista de la informació del Departament de comptabilitat en relació al registre de 
Factures, es pot arribar a les següents, 
 
III.- CONCLUSIONS
 
Primera.- Les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el segon trimestre natural de l’exercici 2021, sense haver 
sobrepassat el termini legal de pagament, són les següents per cada entitat:
 
Annex 1
 
Segona.- Pel que fa a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el 
termini legal de pagament, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el segon 
trimestre natural de l’exercici 2021, són les següents per cada entitat:
 
Annex 2
 
Tercera.- En relació a les factures o documents justificatius que no han sobrepassat 
el termini legal de pagament, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2021, són les següents per cada 
entitat:
 
Annex 3
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Quarta.- En relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el 
termini legal de pagament, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2021, són les següents per cada 
entitat:
 
Annex 4
 
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.
 
Cinquena.- Els interessos de demora derivats del pagament d’operacions comercials, 
són els següents per cada entitat:
 
Annex 5
 
Sisena.- El període mig de pagament resultant del segon trimestre de l’exercici 2021 
és el següent:
 
Annex 6
 
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 
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d’Alcaldia núm. 20180034 de 15 de juny i la legislació esmentada per tal de procedir 
a l’ordenació dels pagaments.
 
Que és del tot imprescindible complir el període mig de pagament a proveïdors tal 
com estableix la normativa sobre morositat i en cas de no complir-se, caldria prendre 
les mesures correctores pertinents per tal de situar aquest per sota dels 30 dies des 
de l’aprovació de l’obligació.”
 
Setena.- El que subscriu aquest informe, manifesta la necessitat de reduir les 
factures o documents justificatius pendents de pagament, així com de pagar 
aquestes dins del termini que estableix la normativa de morositat. 
 
Vuitena.- 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. 
 
En el seu moment, per part de la UTE es va presentar la suspensió d’aquests 
procediments judicials per un termini de 60 dies, en el qual s’hauria d’haver arribat a 
un acord extrajudicial final, hores d’ara encara s’està en fase de negociacions i de 
moment no han demanat l’aixecament de la suspensió. Tanmateix, assenyalar que 
es va dur a terme la cessió del contracte per part de la UTE a favor d’ENDESA X la 
qual va estar autoritzada per l’ajuntament.
 
Novena.- 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.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe trimestral de morositat, corresponent al segon 
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 1017/2021. Procediment Genèric, seguiment pla ajust 2T 2021

Favorable Tipus de votació: Assabentats

Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març 

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



de 2012 va aprovar un Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord 
amb la seva potestat d’autoorganització i en compliment dels requisits exigits en l’art. 
7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents:
 
“Adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat 
pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un 
període coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es prevegi 
concertar en el marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a 
màxim de 10 anys de durada). 
 
Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust 
 
Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
consideri necessària per al seguiment del compliment d'aquest pla d'ajust, així com 
qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per garantir el 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les 
obligacions de pagament a proveïdors.” 
 
Com sigui que aquest Pla d’Ajust va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques en data 30 d’abril de 2012, la qual cosa va comportar 
que s’entenia autoritzada l’operació d’endeutament a llarg termini per un import de 
670.797,77 euros, per al pagament de les obligacions pendents de pagament, 
d’acord amb els requisits establerts al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
 
Com sigui que en la liquidació del pressupost general de l’exercici 2018, aprovada 
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20190032 de data 26 d’abril de 2019, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament va presentar signe 
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 
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aquest article. Així mateix, d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la 
Corporació Local.  
 
Per tot això,
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del segon trimestre del 2021 de 
data 30 de juliol 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 
literalment:
 
 
“ INFORME DE LA INTERVENCIÓ
 
Eduard Robert Odena, Secretari-Interventor Interí (Resolució DGAL 15 de juliol de 
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
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Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra 
d’Ebre va aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que 
regula l’article 7 del RD Llei 4/2012.
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe 
favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès que en la liquidació del pressupost general de l’exercici 2018, aprovada 
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20190032 de data 26 d’abril de 2019, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament va presentar signe 
negatiu. El Ple de la corporació en sessió de 18 de desembre de 2019 va aprovar un 
Pla de Sanejament 2019-2022 en el qual es preveu mesures per tal de regularitzar el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, com a molt tard, 
en el tancament comptable de l'exercici següent a l'acord plenari d'aprovació del pla, 
en els termes previstos a l'article 193 del TRLRHL.
 
Tanmateix, el Ple de la Corporació va aprovar l’actualització del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament amb horitzó temporal 2022, en els mateixos termes previstos al Pla de 
Sanejament 2019-2022.
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que;
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions 
d’endeutament que preveu aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un informe de l' interventor sobre 
l’execució dels plans d’ajust que preveu l’article 7 del Reial decret llei 4/2012 , de 24 
de febrer.
 
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 
135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà de presentar 
l’informe anterior amb periodicitat trimestral.
 
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació local .
 
Aquest informe, el contingut es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a 
requeriment del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a la valoració pels 
òrgans competents d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat .
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les 
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 
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realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre 
HAP/2082/2014 , de 7 de novembre, que en el seu article 10, recull que;
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat 
Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i 
abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el 
cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents:
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment , s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del 
pla d’ajust.
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ......
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques abans del dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del 
primer mes següent a la finalització de cada trimestre, si es tracta de Corporacions 
Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
contingut mínim següent:
 
a) Resum trimestral de l’estat d’execució del pressupost. Si es tracta de 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals també s’inclourà informació referida a 
la previsió de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral acumulada.
 
b) Execució de les mesures d’ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de 
les mesures addicionals adoptades.
 
c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el 
Pla per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.”
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , ha alliberat amb data 1 
de juliol 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 31 de juliol 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 
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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.
 
1.- Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust. 
 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través 
d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava 
prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 
5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van 
produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al informe anual de 
seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013.
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 
74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al pagament de les 
amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir 
el deute viu.
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Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per 
un període de quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment 
del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 
2013-2016. 
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del 
termini  d’execució de la línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions 
per despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de 
execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la 
execució del Pla per a les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC 
compren el període 2014-2017.
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 
6528 de 24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació 
inicial de la planificació del PUOSC fins el dia 31 de gener de 2014. En aquesta 
planificació es preveia que per a la línia de subvencions per al manteniment 2014-
2017 a Móra d’Ebre li correspon un import quadriennal de 152.988,64 euros, 
corresponent-li una assignació anual de 38.247,16 euros. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades 
mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es va aprovar la 
concessió de les subvencions en línia de despeses de reparació, manteniment i 
conservació per als anys 2014 i 2015. Les anualitats per aquests anys són de 
38.247,16 euros que es destinen a despeses corrents. 
 
Altrament, durant el tercer trimestre de 2014 es van produir els ajustos previstos per 
a l’exercici pressupostari 2014 de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (en endavant PUOSC) que s’ha destinat a sufragar les despeses corrents 
del propi exercici econòmic. 
 
Destacar que a l’exercici pressupostari 2015 la subvenció del PUOSC de la línia de 
despeses de reparació, manteniment i conservació, per un import de 38.247,16 
euros, es va destinar a finançar les despeses corrents de l’exercici, ajut que es va 
imputar als ajustos en ingressos previstos al pla d’ajust.
 
Mitjançant publicació al DOGC 7162 de 14 de juliol de 2016, es va publicar el Decret 
273/2016 de 12 de juliol pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per 
aquest període. 
 
En data 31 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC 7258 la Resolució 
GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al període 2016-2017. Les anualitats per aquests dos anys són de 
39.792,63 euros. 
 
Al quart trimestre de l’exercici 2016 es va aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel 
costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de l’anualitat 2016.
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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 
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.  
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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, es va concertar amb l'autorització de 
l'òrgan de  tutela financera de la Generalitat de Catalunya a l'exercici 2020. 
 
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 es va informar al 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 i consolidar les 
despeses corrents sobre els 5.024.000€ i no sobrepassar aquest límit mentre no 
s’obtinguin noves subvencions. Pel que fa a les inversions finançades amb fons 
propis, aquestes es van limitar a 163.000€, import que es podia incrementar amb 
fons aliens (subvencions).
 
Vist l’informe del servei d’Assistència Econòmica i Financera Municipal de la 
Diputació de Tarragona (NRE2021-E-RC-2388), del seguiment de les mesures 
contingudes en el Pla de Sanejament vigent amb les dades de la liquidació de 
l’exercici 2020 aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2021-0020 de data 30 d’abril de 
2021. S’observa que els ingressos corrents han estat superiors als previstos en 
698.979€, destacant el capítol 4, mentre que les despeses corrents han estat 
superiors a les previsions en 73.950 € i per tant no s’ha donat compliment a la 
mesura tipificada en el Pla.  Tanmateix, pel que fa als ingressos de capital, aquests 
han estat inferiors als previstos en 282.670€ i pel que fa a les despeses de capital, el 
grau d’execució també ha estat inferior al previst, amb un resultat positiu de cara a 
complir previsions. 
 
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.  
 

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



2. - Informació d’avals rebuts del sector públic
 
Veure Annex 1
 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
 
S’ha procedit a actualitzar el CIR local certificant el deute viu a 30/06/2021:  Veure 
Annex 2
 
4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial
 
Veure Annex 3:
 
El deute comercial a 30/06/2021, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
352,02 milers d’euros.
 
5 . - Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent
 
a) Operaciones con derivados:
 
Veure Annex 4:
 
b) Cualquier otro pasivo contingente:
 
Veure Annex 5:
 
Als efectes oportuns, aquest és el meu informe que emeto sense perjudici de 
qualsevol altre millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe al senyor 
alcalde de la Corporació, perquè procedeixi a donar compte en la primera sessió 
plenària que es celebri.
 
Les dades contingudes en el mateix han de ser bolcades a la plataforma telemàtica 
de captura de dades habilitada a l’efecte abans del 31 de juliol de 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.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge. ”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció del segon 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 1016/2021. Procediment Genèric, Execució 2T 2021

Favorable Tipus de votació: Assabentats
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A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP 2082/2014 de 7 de novembre , per 
la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
que diu el següent:
 
«Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información 
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se 
remitirá la siguiente información:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las 
modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de 
año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan 
general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus 
estados complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a 
presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos 
del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a 
las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una 
valoración del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada 
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados 
complementarios, con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y 
de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones.
 
Los estados de ejecución, para el mismo período, de los ingresos y gastos, para las 
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus 
adaptaciones sectoriales.
6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la que se incluirá, 
al menos, de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del 
periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago mensual y 
acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de 
pago de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local.
7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda 
viva que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos 
mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período 
medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de 
tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario 
previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
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 
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proveedores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que 
se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de 
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre 
anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a 
las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad 
nacional así como el número de efectivos referidos al último día del trimestre 
anterior.
10. Del cumplimiento de la obligación de suministro de información a la que se refiere 
este precepto, y en lo que se refiere a los tres primeros trimestres da cada año, 
quedarían excluidas las Corporaciones Locales de población no superior a 5.000 
habitantes, salvo la información mencionada en los apartados 7 y 8 anteriores.»”
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al segon 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 remeses en data 30 de juliol de 
2021 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu 
literalment:
 
“ INFORME D’INTERVENCIÓ
 
Eduard Robert Odena, Secretari-Interventor Interí (Resolució DGAL 15 de juliol de 
2021), INFORMO: 
 
1. IDENTIFICACIÓ
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde - President de la corporació / Ple de la 
Corporació
 
1.2. Caràcter: Preceptiu
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral – Segon 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.
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3. FONAMENTS DE DRET
 
 Ordre Ministerial HAP/2082/2014,  de 7 de novembre per la que es modifica 
l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF).
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials.
 
4. INFORME
 
L’article 16 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica 
l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia 
del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
 
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 
execució fins a la finalització de l’exercici, 
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost, 
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 
pagar, 
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu finançament, 
- a l’actualització del pla de tresoreria, 
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute 
- a informació relativa a la plantilla de personal.
 
Tanmateix, actualment s’han afegit formularis en relació a la situació causada per 
l’estat d’alarma de la COVID-19 i sobre els mecanismes MRR i REACT-UE de la 
Unió Europea.
 
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
 
Cal matisar, que les dades corresponents a l’organisme autònom de l’Escola de 
Música i Dansa corresponen a dades fins a 31 de maig de 2021. 
 
Tanmateix, cal informar que les dades que es remeten per la plataforma Autoriza de 
l’Oficina Virtual de les Entitats Locals i que consten en aquest informe, són les dades 
de que disposa aquesta intervenció en la data de comunicar les mateixes, tanmateix 
aquestes s’aniran complementant els pròxims trimestres. 
 
4.1. Personal
 
a) A data 30/06/2021, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 93 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
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Veure Annex 1
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2021 és 
de 1.199.279,84 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A data 31/05/2021, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre, té una plantilla de personal de 16 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 97.487,96 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 30/06/2021, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 5 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 
Veure ANNEX 3
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2021 és 
de 70.647,67 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 segon trimestre de 2021 és del 32,30%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al segon trimestre de 2021 és del 40,49%.
 
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 28,89%. El grau d’execució 
del pressupost de despeses és del 37,95%.
 
Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent 
de cobrament en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament de 230.060,21 
€. Per exercici tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha 
estat de 289.445,09 €. Anàlogament, els pagaments totals d’exercicis tancats durant 
el mateix període ascendeix a 355.601,93 €.
 
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, al tancament del 
segon trimestre, 113.643,98 euros, procedents del pressupost de l’exercici 2019.
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses 
generals ajustat a la fi del segon trimestre del 2021 és de 1.107.625,10 €. En la data 
que s’emet l’informe, no s’ha realitzat el càlcul del saldo del dubtós cobrament i de 
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l’excés de finançament afectat, que es realitzarà a finals d’exercici. 
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses 
generals ajustat és de 10.831,45 €.
 
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 segon trimestre de 
2021:
 
Veure ANNEX 4
 
4.3. Relació de factures de més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació 
  
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, a 30 de juny de 2021, consten les 
següents factures o documents justificatius corresponents a l’Ajuntament 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 5
 
Per tant, les factures que al finalitzar el segon trimestres resten pendents, s’haurien 
de tramitar, és a dir, aprovar o si no s’està conforme retornar.
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute viu:
 
4.4.1. Durant el segon trimestre de 2021, el càlcul de la capacitat de finançament és 
de 387.934,23€
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 3.154.853,21 €, 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
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Al finalitzar el primer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 
87.954,20 euros.
 
Cal destacar, que aquesta societat no s’abasteix amb ingressos de mercat atès que 
obté majoritàriament els seus ingressos per prestació de serveis de la seva activitat 
normal facturats principalment al Consell Comarcal, aquest ingressos no es poden 
considerar ventes en comptabilitat nacional i sense els quals no es cobreixen, al 
menys, el 50% dels costos de producció.
 
5. CONCLUSIONS
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al segon trimestre amb l’objectiu 
d’estabilitat.
 
Manifestar que pel que fa a l'Ajuntament, hi ha algunes aplicacions pressupostàries, 
que al segon 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.
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del segon 
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.
 
El sotasignat ocupa el lloc de secretari- interventor interí des de la data 15 de juliol 
de 2021
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge”
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al segon 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.
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Expedient 1286/2021. Modificació de Crèdits
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Favorable Tipus de votació: Ordinària a favor 8, JJxM (7) i Sr. Cano (no 
adscrit 1), abstencions 2, ERC (1) i FP (1), Absents 3

1.1. Per Provisió d’alcaldia que consta a l’expedient 1286/2021 s’ha incoat 
l’expedient 08/2021 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. 
 
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 
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’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. 
 
5. 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.
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6. 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. 
 
7. 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.
 
8. 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.
 
9. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la 
Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. 
L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
 
10. 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.
 
11. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà 
necessària l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit 
estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, 
serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.
 
12. 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.
 
13. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació 
del ACM de 6 d’octubre de 2020.
 
14. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al 
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i 
puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat  
si en el termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el 
Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada 
definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al 
tauler d'anuncis.
 
A la vista del dictament favorable emes per la Comissió informativa generalm, el 
plenari de la corporació adopta el següent,
 
ACORD,
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 8/2021 mitjançant la 
modalitat de  suplement de crèdit i crèdit extraordinari per al pressupost del present 
exercici d’acord amb el següent detall:
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Veure Annex 1
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, 
per resoldre-les.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció 
per fer les oportunes anotacions i assentaments.
 
El Sr.Fornós  pregunta sobre les pistes de pàdel que tenien un pressupost inicial de 
25.000 € i  passen a 32.000 €, a part hi ha un crèdit extraordinari de 15.000€ de 
l’anivellament de les pistes?  El Sr. Alcade respon que s’està confonen, les pistes de 
pàdel i les de tenis són dos coses diferents, com a conseqüència de les obres que 
s’han fet s’han aixecat dues pistes de tenis perquè  estaven en un estat que no es 
podien aprofitar, una de les pistes noves anirà ubicada on estaven anteriorment les 
pistes de pàdel. Quan es van fer les pistes de pàdel es van fer uns nivells  pels 
desaigües que no són els òptims per la de tennis, i aquests 15.000 € van destinats 
per l’obra per anivellar aquesta pista per a poder ubicar la nova pista de tenis.
 
El Sr. Fornós intervé i pregunta si amb aquests 15.000€ més els 1500€ es dona tot 
per acabat? El Sr. Alcalde li respon, que es calcula uns 500 € mensuals de rènting, i 
que ben aviat s’haurà de fer el mateix amb la gespa del camp de futbol. Són dues 
coses diferents, les pistes de pàdel ja s’han acabat i han costat 32.000€, però ara 
s’han d’arreglar les dues pistes de tenis i que això permetrà tenir en funcionament 
tres pistes de pàdel i tres pistes de tenis. 
 

 

Expedient 1103/2021. Procediment Genèric, Adequació Pla acció 2021

Favorable Tipus de votació: Assabentats

Títol: Dació de compte de l’Informe de l’òrgan interventor d’adequació del Pla d’Acció 
de l’exercici 2021.
Expedient: 1103/2021
Competència: PLE
 
FETS
 
1. Es va trametre al Ple l’informe resum anual del control intern de l’exercici 2020 on 
es posen de manifest debilitats, deficiències, errors i incompliments detectats durant 
l’exercici del control intern de l’any 2020.
 
2. La Presidència ha aprovat el Pla d’acció a dur a terme durant l’exercici 2021per a 
esmenar les deficiències derivades de l’informe resum de control intern de l’exercici 
2020.
 
5. Per part de l’Òrgan Interventor s’ha empès informe valorant l’adequació del Pla de 
control  per solucionar les deficiències assenyalades i si s’escau els resultats 

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



obtinguts per donar compliment a l’informe resum anual del control intern de l’exercici 
2020.
  
FONAMENTS JURÍDICS
 
L’Art. 38.3 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic 
del control intern estableix: 
 
“3. El pla d’acció s’ha de remetre a l’òrgan interventor de l’entitat local, que n’ha de 
valorar l’adequació per solucionar les deficiències assenyalades i si s’escau els 
resultats obtinguts, i ha d’informar el ple sobre la situació de la correcció de les 
debilitats posades de manifest en l’exercici del control intern, per permetre que el ple 
faci un seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la millora de 
les gestió economicofinancera”
 
PART DISPOSITIVA
 
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe emès per l’Òrgan 
Interventor d’adequació al Pla d’acció aprovat pel Decret d’Alcaldia núm. 20210056  
de data 12 d’agost de 2021.
 
“INFORME INTERVENCIÓ
 
Títol: Informe adequació del Pla d’Acció de l’exercici 2021.
 
Tipus: Preceptiu 
 
Expedient: 1103/2021
 
Identificació del responsable: Eduard Robert Odena, Secretari-Interventor Interí 
(Resolució DGAL de 15 de juliol de 2021)
  
1. FETS
 
1. S’ha tramès al Ple l’informe resum anual del control intern de l’exercici 2020 on es 
posen de manifest debilitats, deficiències, errors i incompliments detectats durant 
l’exercici del control intern de l’any 2020. En aquest informe es van detectar 10 
deficiències.
 
2. La Presidència ha aprovat el Pla d’Acció per a corregir les deficiències de l’informe 
anual de control intern per Decret núm. 20210056 de data 12 d’agost de 2021.
 
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
L’article 38 Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic 
del control intern (RCI) en les entitats del sector públic local disposa que el President 
de la Corporació formalitzarà un pla d’acció que determini les mesures a adoptar per 
a esmenar les debilitats, deficiències, errors i incompliments que s’hagin posat de 
manifest a l’informe resum anual del control intern.
 
El Pla d’acció s’ha de formular en el termini màxim de tres mesos des de la remissió 
de l’informe resum al Ple i contindrà les mesures de correcció adoptades, el 
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responsable d’implementar-les i el calendari d’actuacions a realitzar.
 
S’haurà de trametre el Pla a l’òrgan interventor que valorarà la seva adequació per a 
solucionar les deficiències indicades i, si escau, els resultats obtinguts i informarà al 
Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest a l’exercici 
del control intern, permetent així que el Ple realitzi un seguiment periòdic de les 
mesures correctores implantades per a la millora de la gestió econòmico financera.
 
CONCLUSIONS
 
1. En compliment del que es disposa en els apartats 1 i 2 de l’esmentat art. 38 del 
RCI, l'Alcalde ha elaborat i formalitzat el Pla d'Acció, que se sotmet a aquesta 
Intervenció perquè valori la seva adequació per a solucionar les deficiències 
assenyalades i en el seu cas els resultats obtinguts, i informi al Ple sobre la situació 
de la correcció de les
febleses posades de manifest en l'exercici del control intern, permetent així que el 
Ple realitzi un seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la 
millora de les gestió econòmic financera (art. 38.3 RCI).
 
2. Les actuacions previstes al pla d’acció són adequades per a solucionar 
parcialment les incidències posades de manifest a l’informe resum del control intern 
de l’exercici 2021.
 
Es proposa una o més accions de millora per a totes les deficiències posades de 
manifest en l’informe resum anual de control intern. 
Un cop aplicades les mesures correctores consistents en el procés de selecció per 
cobrir la plaça de Secretaria-Intervenció de forma interina i reestructurar el 
departament d’Intervenció, s’haurà d’estudiar per part d’Intervenció les mesures que 
s’han considerat parcials per les deficiències informades a l’informe resum de control 
intern 2020. En aquest estudi, es valorarà i analitzarà si aquestes mesures són 
suficients o, si fos el cas, s’aportaran noves mesures que s’haurien d’implementar 
per tal de poder solucionar les debilitats informades.  
 
3. Caldrà informar al Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats amb la 
finalitat que el Ple realitzi un seguiment periòdic de les mesures correctores 
implantades.
 
4. En la tramesa anual a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat de 
l’informe resum anual del control intern caldrà informar sobre les correccions de les 
debilitats posades de manifest a l’informe resum anual de control intern de l’exercici 
anterior.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.” 

 

Expedient 1120/2021. Planificació Pressupostària, línies fonamentals 
pressupost 2022

Favorable Tipus de votació: Assabentats

A la vista del que disposa l’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que abans de l’1 
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d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus 
pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa 
europea. Tot i això, aquest termini ha estat modificat a l’Odre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, de manera que el termini màxim per a trametre les línies fonamentals del 
pressupost serà el 15 de setembre de cada any.  
 
Primer.- Es dóna compte del Decret d’Alcaldia, núm. 20210067 de data 6 de 
setembre de 2021,  pel qual es determinen les línies fonamentals del pressupost 
2022 i que tot seguit es transcriu literalment.
 
“Línies fonamentals del pressupost 2022
 
Títol: Línies fonamentals del pressupost 2022
Competència: residual
Expedient: 1120/2021
 
FETS
1. La intervenció municipal ha informat que cal aprovar les línies del pressupost de 
l’exercici següent abans del dia 15 de setembre de l’exercici en curs.
2. El 9 de març de 2021 l’Alcalde va aprovar per Decret d’Alcaldia núm. 20210012 el 
pla pressupostari a mig termini per al període 2022-2024 el qual és la base per a la 
confecció de les línies fonamentals del pressupost juntament amb el Pla de 
Sanejament 2019-2022 aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 18 de 
desembre de 2019.
3. L’alcaldia ha proposat les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2022.
4. L’alcaldia ha resol iniciar l’expedient d’aprovació de les línies fonamentals del 
pressupost així com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
5. La intervenció ha emès informe favorable. 
 
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions 
locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres 
les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar 
compliment als requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel 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 les 
corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies 
fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys 
la següent informació:
 
• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les 
mesures d'ingressos i despeses en què es basen. 
• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat 
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels 
ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament 
calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes. 
• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel 
que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a 
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals 
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rúbriques. 
• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de 
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent. 
• Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una 
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.
 
3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació 
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat 
que exerceixi les seves funcions.
 
4. 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. 
 
5. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del 
ACM de 6 d’octubre de 2020.
 
(Assenyalar que, tot i suspendre’s les regles fiscals, el principi d’estabilitat 
pressupostaria continua vigent d’acord amb l’article 3.1 de la LOEPSF i per tant 
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos es realitzaran en un marc 
d’estabilitat pressupostària. Per la qual cosa, la suspensió de les regles fiscals no 
eximeix l’obligació d’avaluar els compliments d’estabilitat).
 
RESOLC
Primer.  Aprovar les Línies fonamentals del pressupost 2022 d’acord amb el següent 
detall: 
Annex 1 – Línies fonamentals del pressupost
 
Segon.  Les línies fonamentals del pressupost del proper exercici:
 
 Compleixen l’estabilitat pressupostària.
 
 Compleixen la regla de la despesa.
 
 Compleixen l’equilibri pressupostari.
 
 Compleixen l’anivellament pressupostari.
 
 Compleixen l’objectiu del deute.
 
Tercer.  Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació 
de l’exercici actual són les següents: 
 
Annex 2 – Modificacions
 
Quart.  Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
 
Cinquè. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 
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27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
S’adjunta/annexa la documentació que es detalla a continuació:
 
Annex 1 – Línies fonamentals del pressupost
Annex 2 - Modificacions
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge. ”
 
Segon.- Assabentar-se del Decret d’Alcaldia, núm. 20210067 de data 6 de setembre 
de 2021,  pel qual es determinen les línies fonamentals del pressupost 2022.
 

 

Expedient 795/2021. Tancament i Liquidació del Pressupost, compte general 
2020

Favorable Tipus de votació: Ordinària a favor 8, JJxM (7) i Sr. Cano (no 
adscrit 1), abstencions 2, ERC (1) i FP (1), Absents 3

Expedient: 795/2021
 
FETS:
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 20210020 de data 30 d’abril de 2021 es va procedir a 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, per la qual cosa per part 
de l’Àrea d’Intervenció s’ha informat de la necessitat de procedir a l’aprovació del 
compte general del pressupost de l’exercici 2020.
 
Per resolució de l’Alcaldia s’ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte 
General així com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent. 
 
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació 
bàsica, complementària i annexos.
 
Tots els assistents han tingut a la seva disposició, per poder examinar, els comptes 
anuals, els justificants, l’informe d’Intervenció i els annexos, tal com es va comunicar 
als membres de la Comissió en data 20 de juliol de 2021, tal com consta al registre 
general de documents d’aquest Ajuntament.
 
D’acord amb l’art. 4.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, entre les funcions atribuïdes a aquests funcionaris en relació a la 
comptabilitat destaca la de formar el compte general de l’entitat local, el qual 
s’adjunta a la present proposta per donar compliment a l’art. 212 del RDL 2/2004, de 
5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL). 
 
El compte general de la corporació integrada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el 
Patronat de l’Escola Municipal de Musica i Dansa i la Societat Móra d’Ebre Bus SL 
està format pels següents documents comptables:
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a) Ajuntament i Escola Municipal de Música i Dansa:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- Memòria
 
b) Societat Móra d’Ebre Bus SL:
- Memòria Comptes Anuals
- Informe de Gestió
- Comptes de Pèrdues i Guanys
- Balanç de Situació
- Balanç de Sumes i Saldos
 
Documentació complementària:
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i 
de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos 
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats del comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient 795/2021.
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2020 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual ha informat favorablement sotmetre al 
Ple de la corporació l’aprovació del Compte General en data 16 d’agost de 2021.
 
S’ha exposat el Compte General al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 
23 d’agost de 2021.
 
Durant el termini de quinze dies en que s’ha exposat públicament el Compte General 
a fi que durant aquest termini i vuit dies més es poguessin presentar per escrit les 
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, no s’han presentat.  
  
FONAMENTS DE DRET:
 
L’article 58 del DL 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 correspon a la comissió 
especial de comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la 
corporació. Afegeix que per a l’exercici adequat de les seves funcions, la comissió 
pot requerir, per mitjà de l’alcalde a l’alcaldessa, la documentació complementària 
que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la 
corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin. 
 
PART DISPOSITIVA:
 
 Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 
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pressupostari 2020 integrat pels següents documents comptables:
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 16.522.526,38 euros, un 
passiu de 5.082.260,38 euros i un resultat de l’exercici de 676.930,21 euros.
- Comptes de resultat econòmic patrimonial: el qual en tacar l’exercici presenta un 
resultat de 676.930,21 euros. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 2.444.969,77 euros, unes obligacions pendents de pagament de 
1.335.485,44 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 905.720,12 euros. 
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant 
l’exercici, és parteix d’un patrimoni net de 11.000.254,45 euros i al final de l’exercici  
hi ha un patrimoni net de 11.440.266,00 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha 
hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 184.304,33 
euros i s’arriba a unes existències finals de 629.852,31 euros.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del 
pressupost. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Escola de Música i Dansa de 
l’exercici pressupostari 2020 integrat pels següents documents comptables:
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 84.312,06 euros, un passiu 
de 4.508,67 euros i un resultat de l’exercici de -6.432,92 euros.
- Comptes de resultat econòmic patrimonial: el qual en tacar l’exercici presenta un 
resultat de -6.432,92 euros. 
- Liquidació del pressupost: en tacar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de 30.234,27 euros, unes obligacions pendents de pagament de 4.508,67 euros, i un 
resultat pressupostari ajustat de -3.948,40 euros. 
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant 
l’exercici, és parteix d’un patrimoni net de 86.236,31 euros i al final de l’exercici  hi ha 
un patrimoni net de 79.803,39 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha 
hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 18.338,03 
euros i s’arriba a unes existències finals de 11.327,87 euros.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del 
pressupost. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament el Compte General de la Societat Móra d’Ebre Bus 
SL de l’exercici pressupostari 2020 integrat pels següents documents comptables:
 
- Memòria Comptes Anuals
- Informe de Gestió
- Compte de Pèrdues i Guanys
- Balanç de Situació
- Balanç de Sumes i Saldos
 
Quart.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats 
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per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos 
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
Cinquè.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2020, a la Sindicatura de Comptes i al Ministeri d’Hisenda.

 

Expedient 734/2021. Declaració Responsable o Comunicació en Matèria 
Urbanística, Bonificació ICIO GECOHSA

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 18 de maig de 2021 va tenir entrada al Registre general d’aquest 
Ajuntament, amb el núm. 1906/21, la sol·licitud de l’empresa Gestió Comarcal 
Hospitalària SA (GECOHSA) de comunicació municipal d’obres per la reparació de 
fuites d’aigua de la xarxa de reg de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 25 de maig de 2021 va donar la 
conformitat a la  comunicació núm. 734/2021-98, ascendint la liquidació de la quota 
de l’ICIO  a l’import de 37,05 €.
 
En data 23/06/2021 NRE 2428  Gestió Comarcal Hospitalària SA (GECOHSA) va 
presentar sol·licitud de bonificació del 95%  de l’ICIO en base a l’art. 7a) de 
l’ordenança fiscal municipal, núm. 3 per entendre que existeixen circumstàncies 
socials d’interès públic. 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es preveu la bonificació d’aquest 
impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança fiscal. 
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es 
podran bonificar fins un 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Sanitat, declarant que les obres 
realitzades a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre són d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials.
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general, el plenari de la 
Corporació adopta el següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades per l’empresa Gestió Comarcal Hospitalària 
SA (GECOHSA), a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, expedient 734/2021-98, com 
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a d’interès municipal per circumstàncies socials, pels raonaments de la memòria de 
l’alcaldia i de la regidoria de Sanitat de setembre de 2021, segons consta a 
l’expedient.
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de les quotes de l'ICIO  de la 
llicència d'obres núm. 734/2021-98, per import de 35,20 €, promoguda per l’empresa 
Gestió Comarcal Hospitalària SA (GECOHSA), tenint en consideració l’import mínim 
que consta a l’ordenança fiscal.
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i 
comunicar-lo a l’empresa Gestió Comarcal Hospitalària SA(GECOHSA).

 

Expedient 903/2021. Declaració Responsable o Comunicació en Matèria 
Urbanística, Bonificació ICIO EDP TTEE

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 23 de juny de 2021 va tenir entrada al Registre general d’aquest 
Ajuntament,  amb el núm. 2429/2021, la sol·licitud de l’empresa EDP Salut Terres de 
l’Ebre de comunicació prèvia d’obres per reforma del control mèdic, sala brut i sala 
de triatge del servei d’urgències de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 5 de juliol de 2021 va atorgar comunicació 
núm. 903/2021-120, ascendint la liquidació de la quota de l’ICIO amb l’import de 
918,62 €.
 
Atès que en dates 03 d’agost de 2021, núm. de registre d’entrada 2975/2021,  
l’empresa EDP Salut Terres de l’Ebre. sol·licita la bonificació del 95 % dels ICIO 
d’aquesta obra, al·legant que concorren circumstancies socials d’interès públic. 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es preveu la bonificació d’aquest 
impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança fiscal. 
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es 
podran bonificar fins un 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Sanitat, declarant que les obres 
realitzades a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre són d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials.
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general, el plenari de la 
Corporació adopta el següent, 
 
ACORD, 
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PRIMER: Declarar les obres realitzades per l’empresa EDP Salut Terres de l’Ebre, a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, expedient 903/2021-120, com a d’interès 
municipal per circumstàncies socials, pels raonaments de la memòria de l’alcaldia i 
de la regidoria de Sanitat de setembre de 2021, segons consta a l’expedient.
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de les quotes de l'ICIO  de la 
comunicació d'obra núm. 903/2021-120, per import de 872,69 € promoguda per 
l’empresa EDP Terres de l’Ebre, tenint en consideració l’import mínim que consta a 
l’ordenança fiscal.
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i 
comunicar-lo a l’empresa EDP Salut Terres de l’Ebre.

 

Expedient 924/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística, 
Bonificació ICIO SCS

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 30 de juny de 2021 va tenir entrada al Registre general d’aquest Ajuntament, 
amb el núm. 279/2021, la sol·licitud del Servei Català de la Salut de llicència 
municipal d’obres per la reforma interior en edifici d’ús hospitalari, per ubicació del 
nou servei d’endoscòpies de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 2 d’agost de 2021 va atorgar llicència 
urbanística núm. 924/2021-124, ascendint la liquidació de la quota de l’ICIO  a 
l’import de 10.596,96 €.
 
Atès que en data 30 de juny de 2021, núm. de registre d’entrada 279/2021, el Servei 
Català de la Salut sol·licita la bonificació del 95 % del ICIO d’aquesta obra, al·legant 
que concorren circumstancies socials d’interès públic. 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es preveu la bonificació d’aquest 
impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança fiscal. 
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es 
podran bonificar fins un 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Sanitat, declarant que les obres 
realitzades a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre són d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials.
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general, el plenari de la 
Corporació adopta el següent, 
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ACORD, 
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades pel Servei Català de la Salut, a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre, expedient 924/2021-124, com a d’interès municipal per 
circumstàncies socials, pels raonaments de la memòria de l’alcaldia i de la regidoria 
de Sanitat de setembre de 2021, segons consta a l’expedient.
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de les quotes de l'ICIO  de la 
llicència d'obres núm. 924/2021-124, per import de 10.067,11 €, promoguda pel 
Servei Català de la Salut, tenint en consideració l’import mínim que consta a 
l’ordenança fiscal.
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i 
comunicar-lo al Servei Català de la Salut.

 

Expedient 1084/2021. Declaració Responsable o Comunicació en Matèria 
Urbanística, Bonificació ICIO AJEM

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 2 d’agost de 2021 va tenir entrada al Registre general d’aquest Ajuntament, 
amb el núm. 338/2021, la sol·licitud de l’Associació de Rehabilitació i Educació 
Especial Jeroni de Moragas de comunicació d’obres per suprimir les dutxes en desús 
i canviar l’enrajolat de la zona de vestuaris de l’Associació de Rehabilitació i 
Educació Especial Jeroni de Moragas de Móra d’Ebre.
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 16 d’agost de 2021 va atorgar 
comunicació urbanística núm. 1084/2021-146, ascendint la liquidació de la quota de 
l’ICIO  a l’import de 214,89 €.
 
Atès que en data 4 d’agost de 2021, núm. de registre d’entrada 343/2021, 
l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de Moragas, sol·licita la 
bonificació del 95 % del ICIO d’aquesta obra, al·legant que concorren circumstancies 
socials d’interès públic. 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es preveu la bonificació d’aquest 
impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança fiscal. 
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es 
podran bonificar fins un 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Serveis Socials, declarant que 
l’obra realitzada a l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de 
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Moragas són d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies 
socials.
 
A la vista del dictamen favorable de la comissió informativa general, el plenari de la 
Corporació adopta el següent, 
 
ACORD,
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades per l’Associació de Rehabilitació i Educació 
Especial Jeroni de Moragas,  expedient 1084/2021-146, com a d’interès municipal 
per circumstàncies socials, pels raonaments de la memòria de l’alcaldia i de la 
regidoria de Serveis Socials  de setembre de 2021, segons consta a l’expedient.
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de les quotes de l'ICIO  de la 
comunicació d'obra núm. 1084/2021-146, per import de 204,15 € i  promoguda per 
l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de Moragas , tenint en 
consideració l’import mínim que consta a l’ordenança fiscal.
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i 
comunicar-lo a l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de Moragas.

 

En aquests moments s'incoporen a la sessió les regidores Sres. Montserrat Latorre Pasanat 
i Dolors Gurrera Romo

 

Expedient 1315/2021. Procediment Genèric, Moció Unió de Pagessos, MAT

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DE 
DENÚNCIA DE LES LÍNIES MAT PROJECTADES DE L’ARAGÓ CAP A 
CATALUNYA
 
Aquest estiu han sol·licitat l’autorització administrativa prèvia i Declaració d’Impacte 
Ambiental al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic diversos 
projectes de parcs eòlics i fotovoltaics ubicats a l’Aragó i que tenen projectat evacuar 
l’energia a Catalunya amb línies de molt alta tensió (MAT). Concretament els 
projectes presentats fins a 3 de setembre:
 
a) Projecte PFot-539 AC (Clúster Begues) que inclou una línia MAT que ha d’unir el 
parc solar fotovoltaic Jaime I a l’Aragó amb el Baix Llobregat tot creuant la Terra Alta, 
la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Baix Penedès, l’Alt Penedès 
i el Baix Llobregat.
 
b) Projecte PEol_280_AC (Clúster 2) que inclou una MAT que ve Terol i travessa la 
Terra Alta (entra per Caseres i arriba fins a Ascó a la Ribera d’Ebre.
 
c) Projecte PEol_525_AC que inclou sis parcs eòlics amb una línia MAT que ve 
d’Osca i travessa el Pallars Jussà (entra per Tremp i arriba fins a Isona i Conca 
Dellà).
 

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



Les línies MAT d’evacuació d’aquests projectes suposen una greu agressió al territori 
i provocaran una pèrdua irrecuperable de valor patrimonial i agrari de les finques per 
on passaran aquestes infraestructures. D’altra banda, l’establiment de les línies 
suposa un risc d’abandonament de les superfícies de conreu per la dificultat de pas i 
l’acció de la maquinària agrícola que pot comportar la construcció i el traçat de les 
línies MAT. 
 
 Així mateix les línies MAT afecten diversos espais d’interès natural del Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN), alguns incloses en xarxa Natura 2000, i travessen zones de 
sòl de protecció especial d’alt valor agrícola i de protecció especial de la vinya i 
zones de sòl de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic.
 
Aquest tipus de macroprojectes és contrari a un model d’implantació de les energies 
renovables descentralitzat, amb una producció distribuïda i de proximitat, respectuós 
amb el territori i que aprofiti espais ja alterats per l'activitat humana per minimitzar 
així l'ocupació innecessària del territori. En aquesta línia, és necessari l’establiment 
de corredors d’infraestructures per aprofitar el traçat ja marcat per altres 
infraestructures existents en els que s’haurien d’ubicar el traçat de les línies MAT 
imprescindibles d’acord amb la planificació energètica necessària per fer front a la 
transició energètica. 
 
Es considera una manca de respecte per la ciutadania la manera com s’han fet 
públics els projectes, en ple estiu i entorpint així que es pugui dur a terme un procés 
d’informació i debat suficientment ampli entre el gruix de la població que se’n veurà 
afectada.
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament  aprova:
 
1.- Presentar al·legacions en contra d’aquests projectes i la seva declaració d’utilitat 
pública.
 
2. -Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a posicionar-se en contra 
d’aquests projectes i la seva declaració d’utilitat pública.
 
3.- Instar al Govern de l’Estat a l’ampliació dels terminis d’informació pública 
d’aquests projectes i altres similars que es puguin presentar.
 
4.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
  
a) Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura
Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614, 08007 BARCELONA
  
b) Dña. Teresa Ribera Rodríguez
Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Plaza San Juan de la Cruz, 10 - Madrid 28071
  
c) Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta, 08038 BARCELONA
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Expedient 1312/2021. Procediment Genèric, Moció ERC, Cablejat

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Moció d'Esquerra Republicana per l'eliminació del cablejat de les façanes dels 
edificis i el soterrament del cablejat aeri.
 
Atès que en diferents carrers del nostre municipi  podem comprovar que part de les 
línies  elèctriques i de telèfon no es troben soterrades, sinó que pengen de les 
façanes. 
 
Atès que en la majoria de façanes del nostre municipi es troben carregades de 
cables i capses de  connexions que sovint estan mal col·locades o mig penjant.
 
Atès que en molts casos el cablejat es troba en mal estat essent un perill pels veïns
 
Atès que el cablejat també es pot trobar en diferents edificis històrics tenint un greu 
impacte  sobre el patrimoni arquitectònic de Móra.
 
Atès que aquesta situació està enlletgint les parets dels edificis i dels nostres carrers.
 
Davant  aquesta  realitat  L'Ajuntament  de  Móra  d’Ebre  ha  d'actuar  i  posar  fre  a 
aquesta situació, ja que les companyies subministradores no fan aquest treball per 
iniciativa pròpia.
 
Atès  que  la  supressió del cablejat aeri i la supressió de la majoria de cables que 
penjat  de  les  façanes  dels  edificis,  ha  de  ser  una  prioritat  de  l'Ajuntament  per 
millorar el paisatge urbà.
 
Atès  que  s'ha  de  posar  en  marxa  iniciatives  municipals  com  treballar  per  fer 
possible un conveni efectiu entre l'Ajuntament de Móra d’Ebre i totes companyies 
elèctriques  i  de  telecomunicacions  que  operen  al  nostre poble, que tingui com a 
objectiu l'eliminació del cablejat aeri i de les façanes a la nostra ciutat i establir un 
primer calendari de soterrament del cablejat aprofitant les obres de millora que es 
realitzin als carrers i espais públics.
 
És per aquest motiu que el grup Municipal d' Esquerra Republicana proposa a Ple 
l'Adopció dels següents acords:
 
Primer.- Impulsar un pla i conveni amb totes les companyies elèctriques i de 
telecomunicacions que operen a la ciutat amb l'objectiu d'eliminar el cablejat aeri i el 
soterrament del cablejat.
 
Segon,- Que en aquest conveni s’estableixi un calendari d'actuacions per eliminar la 
totalitat del cablejat aeri prioritzant les zones més conflictives.
 
Tercer.- Delegar en la regidora Sra. Cinta Agne Sabate, pertanyent al grup municipal 
d’ERC, per tal que actui en nom i representació de l’Alcalde en les gestions i 
negociacions davant les empreses de telecomunicacions i elèctriques que operen al 
nostre municipi per a l’executivitat dels punts primer i segon del present document. 
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Expedient 1316/2021. Procediment Genèric, Moció PSC, dones Afganistan
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Moció sobre la situació de les dones a l’Afganistan
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan preocupa a les institucions europees i 
a la comunitat internacional pel que suposa de vulneració dels drets humans en 
aquest país, especialment envers les dones i les nenes.
Sabem que amb l’anterior govern talibà, entre 1996 i 2001, les dones no podien sortir 
de casa soles, ni anar al metge, ni estudiar, treballar o participar en la vida social i 
política. Les dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència 
masclista a la que estaven exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu 
matrimoni i la seva maternitat.
La violència imposada pels talibans va convertir les dones en esclaves.
Durant les últimes dues dècades, tot i que amb moltes deficiències, els drets de les 
dones i les nenes afganes ha progressat de manera significativa. Segons 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), durant aquests anys, el 87% de la 
població, incloses les dones, van poder anar a centres mèdics. Actualment hi ha 3,3 
milions de nenes que reben educació i les dones han començat a participar en la 
feina i en la vida econòmica, política, social i cultural.
L’Afganistan necessita seguir avançant en igualtat i en drets: aconseguir que totes 
les nenes puguin anar a l’escola, augmentar la participació de les dones en 
l’ocupació, la política o la vida social, i erradicar la violència masclista, sigui del tipus 
que sigui.
L’arribada dels talibans al poder pot suposar no només frenar aquest procés, sinó fer 
moltes passes enrere respecte als avenços aconseguits per a les dones en els últims 
20 anys.
La vida de les dones afganes ens importa. És per això que reclamem de manera 
urgent que tota la comunitat internacional, inclosa l’Organització de Nacions Unides 
(ONU), la Unió Europea (UE) i tots els països que en formen part, emprenguin totes 
les accions que siguin necessàries per evitar la tragèdia, recolzant la vida, la 
seguretat i els drets de les dones afganes. En el diàleg amb els talibans, els drets i 
llibertats de les dones i nenes no estan en venda, s'han de respectar. Parlem de 
drets humans. Avui són elles, demà podríem ser nosaltres.
Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats, no poden mirar 
cap a un altre costat amb pretextos absurds davant la gravetat del drama humanitari 
que plana sobre aquell país, especialment sobre aquestes dones inenes. Les seves 
vides són les nostres vides i no podem abandonar-les a la seva sort.
Exigim complir amb els compromisos adquirits dins els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), on l’objectiu 5 entén la igualtat entre dones i 
homes com un dels fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es 
compromet amb la ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible 
l’eliminació de totes les formes de discriminació i la violència masclista, en qualsevol 
de les seves manifestacions.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista instem a l'aprovació pel Ple de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre dels següents
ACORDS:
1. Manifestem la nostra preocupació per la situació de les dones i les nenes a 
l’Afganistan i donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions 
que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el 
seu dret a decidir sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, 
social o cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista, erradicant el 
matrimoni forçat i el matrimoni infantil.
2. Reclamem a la Comunitat Internacional, tant a les Nacions Unides com a la UE, 
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perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les 
dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual 
i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes, 
així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret.
3. Recolzem la labor duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les 
persones que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en 
l’adopció de mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel 
simple fet de ser dones, així com a aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels 
drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans, i aquelles 
professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i 
la democràcia a l’Afganistan.
4. Instem al Consell Europeu i a la Comissió Europea facilitar la gestió de corredors 
humanitaris des d’Afganistan a la UE per totes les dones i nenes en perill de 
persecució, i crida als Estats Membres de la UE a obrir les seves fronteres per donar 
una solució responsable i solidària a aquest drama humanitari.
5. Manifestem el nostre compromís com a Ajuntament amb els valors democràtics de 
llibertat, igualtat i fraternitat.
6. Ens comprometem a traslladar aquests acords al Govern Espanyol (Ministeris de 
Defensa, Igualtat i Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació), Congrés dels i les 
Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i 
ACM, al Fons català de cooperació al desenvolupament, i a les entitats i 
associacions en defensa dels drets de les dones del nostre municipi.
 
La Sra. Latorre comenta que preocupa la situació de les dones i nenes que hi estan 
vivint allà i en els últims dies encara els esdeveniments han sigut pitjor a nivell 
educatiu, a nivell de treball, etc. Llavors es necessita que la comunitat internacional 
actuï i no es deixi la situació aquesta abandonada, es el que es proposa aquesta 
moció. 
 

 

Expedient 1314/2021. Procediment Genèric. Moció PSC, LGTBI

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS I 
A LA VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA LES PERSONES DEL COL·LECTIU LGTBI.
Després d'una llarga reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI per al reconeixement 
dels seus drets i el respecte a la seva orientació i identitat sexual, s'ha aconseguit 
millorar la conscienciació i l'acceptació socials a un gran nombre dels països 
desenvolupats. Aquesta base social ha permès, per part dels poders públics 
progressistes, poder realitzar canvis legislatius substancials en el reconeixement dels 
drets LGTBI.
 
Fa ara setze anys, per exemple, el Govern Socialista d'Espanya va convertir en drets 
i igualtat real una de les grans reivindicacions de l'activisme LGTBI: el matrimoni 
entre persones del mateix sexe. Aqu esta llei va ser pionera i va fer possible que al 
nostre país es retornés la dignitat a les persones LGTBI.
 
Els avenços aconseguits han estat fruit d'una llarga i continuada lluita per la igualtat i 
els drets LGTBI, drets que malauradament encara són conc ulcats a molts països del 
món, on les persones del col·lectiu són perseguides, pateixen exclusió i violència, 

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



tant social com de l'Estat, i per a protegir se es veuen condemnades a l'ostracisme i 
la invisibilitat. 
 
Però no només hem d'estendre la lluita pe r aconseguir la visibilitat i 
el reconeixement dels drets de les persones LGTB a escala global. La realitat 
ensdemostra que tampoc no podem abaixar la guàrdia en el nostre entorn. 
Els avenços cap a una societat més igualitària i més justa, on es consolidi n 
la visibilitat i els drets de les persones LGTBI, s'estan demostrant fràgils i en perill de 
regressió.
 
Per justícia i per respecte a l'activisme del col·lectiu no podem deixar que els actuals 
corrents populistes quallin i facin que la nostra societat re trocedeixi en valors i 
llibertats. En aquest sentit, el recent repunt de brots de violència envers les persones 
LGTBI ens han d'activar totes les alertes, perquè no ens podem permetre anar 
enrere i consentir que a la societat actual hi tingui cabuda cap fo rma de violència 
envers les persones del col·lectiu LGTBI.
 
Segons les dades recollides per l'Observatori contra l'Homofòbia, l'any 2019 es van 
enregistrar a Catalunya 160 incidències d'odi contra persones del  col·lectiu.
 
L'any 2020, tot i la situació d'ex cepcionalitat de la pandèmia, se'n van comptabilitzar 
189 i, en el que portem de 2021, se n'han recollit 184. Es calcula, però que un 66% 
dels fets no s'arriben mai a comunicar a les autoritats, tot i que un 36% de les 
agressions es produeixen a l'espai públic.
 
D'altra banda, dins d'aquesta violència exercida contra persones per motiu de la seva 
orientació i identitat sexual, hem de fer especial atenció a la violència exercida contra 
les dones del col·lectiu que, víctimes d'una doble discriminació, present en un 
nombre més baix de denúncies en cas d'agressió, tal com també posen de manifest 
els estudis realitzats.
 
És innegable que les institucions públiques tenim un paper clau en la lluita 
per l'erradicació de la LGTB fòbia. Tot i haver aprovat lleis com la Llei 
11/2014, implementant serveis arreu de Catalunya, com el Servei d'Atenció Integral, 
i apostant per invertir en personal, recursos i formació, encara queda molt camí per 
fer. Entre d'altres, és del tot imprescindible el desplegament d'aquesta llei i que 
s'aprovi el decret per regular el règim sancionador. Les  persones assetjadores o que 
exerceixen la violència no poden quedar impunes ni tenir la percepció que poden 
actuar en impunitat. Continuar consentint la impunitat d'aquest acte és incompatible 
amb una llei que diu protegir a les persones del col·lectiu LGTBI i caminar cap a una 
societat lliure de LGTB fòbia.
 
També és de gran importància que la Unió Europea intensifiqui les sancions 
als governs de països pertanyents a la unió que vulneren els drets LGTBI i 
ataquen la llibertat de les persones del col·lectiu.
 
Després de mig segle de reivindicació i celebració del Dia de l'Orgull, 
les administracions públiques i els representants polítics hem de refermar el 
nostre compromís inequívoc amb el col·lecti u LGTBI, prenent mesures i 
activant polítiques encaminades a la consolidació i millora dels drets del col·lectiu i 
en lluitar contra la LGTB fòbia, generadora de violència i agressions.
 
Per tot l'expressat, el Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de M óra d 
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Ebre, proposa al Ple l'adopció dels següents:
 
A C O R D S:
 
Primer. Expressar, d'una banda, la més enèrgica condemna a les agressions i la 
violència que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI per la seva orientació i 
identitat sexual; i de l'altra refermar el compromís per a avançar en la millora i 
consolidació dels drets de les persones LGTBI.
 
Segon. Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment la Llei 11/2014 Set 
anys despr és de ser aprovada, encara no s'han desenvolupat parts fonamentals 
d'aquesta. Una d'elles, essencial per a la lluita contra la violència envers les 
persones LGTBI és el decret que regula el règim sancionador per a les persones que 
assetgen i violenten les persones homosexuals, bisexuals, transgèneres, 
transsexuals i intersexuals.
 
Tercer. Entenent que l'educació és cabdal per actuar des de la base en 
trencar prejudicis socials i estereotips, instar el Govern de la Generalitat a 
implantar el Pla Estratègic de convivència escolar per impulsar la igualtat de tracte 
als centres escolars per a les persones LGTBI.
 
Quart. Instar a l go vern de l’Estat a Agilitzar en la mesura que sigui possible, 
el procés de tramitació de l'Avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les 
persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI Així com la 
d’igualtat de tracte i no discriminació llei Zerolo)
 
Cinquè. Que el govern de l'Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes i 
entitats locals, coordini la posada en marxa de campanyes de sensibilització, 
informació i formació, sobre la realitat de les persones pertanyents al col·lectiu 
LGTBI.
 
Sisè. Trasll adar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament 
de Catalunya, al Govern d'Espanya i a l Congrés.
 
La Sra. Latorre  comenta que tots saben les agressions que hi ha a nivell LGTBI i es 
demana condemnar aquestes agressions, demanar que es desplegui la llei contra 
aquestes agressions i que es desenvolupi el pla estratègic de la convivència, 
fomentar campanyes de sensibilització, informació per a donar suport i recolzar tot 
aquest col·lectiu. 
 
El Sr. Melchor intervé i comenta que estan acostumats a que les mocions que venen 
del PSC instin només en la generalitat sense assumir responsabilitats de les que 
tenen com a Govern. Evidentment es una moció que s’ha de votar a favor, perquè es 
suposa que tots estan d’acord. S'entaula debat en relació a la manifestació duta a 
terme a Madrid i de les seves conseqüències. 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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Donar compte dels Decrets dictats d'ençà la darrera sessió
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Es dona compte de les Resolucions i Decrets dictats per l’alcaldia, d’ençà la darrera 
sessió:
 
DECRET 2021-
0076 22/09/2021 12:22 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0075 22/09/2021 10:09

SIA 2112192 -- Expedient 1283/2021 -- Expedient 07/2021 
de modificació de crèdit --

DECRET 2021-
0074 20/09/2021 16:18

SIA 2112104 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 837/2021 -- 
Contractació temporal i puntual de personal --

DECRET 2021-
0073 20/09/2021 8:40

SIA 2155476 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1222/2021 
-- 15838848J MANUEL PEREZ ALONSO -- Expedient 
reclamació responsabilitat patrimonial Sr. Manuel Pérez 
Alonso --

DECRET 2021-
0072 17/09/2021 12:44

SIA 2112042 -- Expedient 1275/2021 -- Adhesió conveni 
AEAT - FEMP subministrament d'informació --

DECRET 2021-
0071 10/09/2021 12:44 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0070 09/09/2021 14:40

SIA 2112104 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 529/2021 -- 
Múltiples interessats -- Cobertura no definitiva lloc reservat 
FHN de secretaria-intervenció (classe tercera) --

DECRET 2021-
0069 09/09/2021 14:11

SIA 2155508 -- 300 URBANISME -- Expedient 1085/2021 -- 
Múltiples interessats -- Autorització Administrativa Prèvia i 
Declaració d'Impacte Ambiental. --

DECRET 2021-
0068 09/09/2021 11:56

SIA 2155508 -- 300 URBANISME -- Expedient 1085/2021 -- 
Múltiples interessats -- Autorització Administrativa Prèvia i 
Declaració d'Impacte Ambiental. --

DECRET 2021-
0067 06/09/2021 11:08

SIA 2112203 -- Expedient 1120/2021 -- Linies fonamentals 
del pressupost 2022 --

DECRET 2021-
0066 31/08/2021 15:24 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0065 25/08/2021 15:02

SIA 2155464 -- Expedient 107/2021 -- Múltiples interessats 
-- Bestretes empleats públics 2021 --

DECRET 2021-
0064 24/08/2021 15:55

SIA 2112104 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 837/2021 -- 
Contractació temporal i puntual de personal --

DECRET 2021-
0063 23/08/2021 14:46 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0062 20/08/2021 9:42 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0061 19/08/2021 8:42

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 938/2020 -- 
B01812726 SOMFETS, SL -- Aprovació expedient protocol 
mesures teletreball personal ajuntament --

DECRET 2021-
0060 17/08/2021 14:28

SIA 2112055 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 816/2021 -- 
Delegació celebracions matrimonis civils --

DECRET 2021-
0059 17/08/2021 9:08

SIA 2112073 -- Expedient 1151/2021 -- Danys provocats al 
patrimoni municipal per les fortes ventades --

DECRET 2021-
0058 16/08/2021 9:27

SIA 2112104 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 837/2021 -- 
Contractació temporal i puntual de personal --

DECRET 2021-
0057 13/08/2021 12:12 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0056 12/08/2021 12:57 SIA 2112075 -- Expedient 1103/2021 -- Pla d'Acció 2021 --

DECRET 2021-
0055 11/08/2021 13:21

SIA 2112196 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1131/2021 
-- Bestretes caixa fixa 2021 --

DECRET 2021-
0054 11/08/2021 13:21 Expedient CEC/2021/1 -- Múltiples interessats --

DECRET 2021-
0053 10/08/2021 14:46 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021- 06/08/2021 12:01 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --
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0052

DECRET 2021-
0051 05/08/2021 11:00

SIA 2112104 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 837/2021 -- 
Contractació temporal i puntual de personal --

DECRET 2021-
0050 02/08/2021 9:01 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0049 23/07/2021 15:20

SIA 2112104 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 837/2021 -- 
Contractació temporal i puntual de personal --

DECRET 2021-
0048 23/07/2021 14:38 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0047 23/07/2021 14:32

SIA 2112192 -- Expedient 970/2021 -- Expedient 06/2021 
de modificació de crèdit --

DECRET 2021-
0046 22/07/2021 13:16

SIA 2112141 -- 300 URBANISME -- Expedient 871/2021 -- 
51112973G REGISTRE PROPIETAT GANDESA (Belen 
Macarena Gomez Sanchez de Vera), J43993948 
GERMANS GIRONES SCP, B62099197 VITAL HOUSE 
TRADE 2000 S.L. -- Declaració ruïna Plaça de la Verge, 
núm. 3 --

DECRET 2021-
0045 22/07/2021 13:15

SIA 2112104 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 837/2021 -- 
Contractació temporal i puntual de personal --

DECRET 2021-
0044 22/07/2021 13:15

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1403/2020 
-- S0811001G Generalitat Barcelona -- Expedient 
requalificació lloc treball secretaria, de classe segona a 
classe tercera --

DECRET 2021-
0043 19/07/2021 13:26 Expedient PLN/2021/3 -- Múltiples interessats --

DECRET 2021-
0042 13/07/2021 9:42

SIA 2112104 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 529/2021 -- 
Múltiples interessats -- Cobertura no definitiva lloc reservat 
FHN de secretaria-intervenció (classe tercera) --

DECRET 2021-
0041 12/07/2021 17:31 Expedient CIG/2021/3 -- Múltiples interessats --

DECRET 2021-
0040 12/07/2021 16:54 Expedient CIG/2021/3 -- Múltiples interessats --

DECRET 2021-
0039 09/07/2021 11:41 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0038 08/07/2021 8:07 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0037 02/07/2021 11:26 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0036 29/06/2021 8:17

SIA 2112104 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 529/2021 -- 
Múltiples interessats -- Cobertura no definitiva lloc reservat 
FHN de secretaria-intervenció (classe tercera) --

DECRET 2021-
0035 25/06/2021 11:09 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0034 21/06/2021 11:23 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0033 21/06/2021 9:19

SIA 2112141 -- 300 URBANISME -- Expedient 871/2021 -- 
Declaració ruïna Plaça de la Verge, núm. 3 --

DECRET 2021-
0032 21/06/2021 9:19

SIA 2112141 -- 300 URBANISME -- Expedient 872/2021 -- 
Declaració ruïna c.Barca, 26 --

DECRET 2021-
0031 16/06/2021 9:44 SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- Pagaments 2021 --

DECRET 2021-
0030 16/06/2021 9:44

SIA 2112104 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 529/2021 -- 
Múltiples interessats -- Cobertura no definitiva lloc reservat 
FHN de secretaria-intervenció (classe tercera) --

DECRET 2021-
0029 14/06/2021 18:25 Expedient CIG/2021/3 -- Múltiples interessats --
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Informacions de presidència

No n'hagueren.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Precs i preguntes

El Sr. Fornós intervé i comenta que quan s’envien les actes de la Junta de Govern 
moltes vegades s’esperen dos mesos des de que s’han realitzat s’envien totes de 
cop, i demana si es pot agilitzar una mica el tema de enviar les actes, així d’aquesta 
manera no s’exhaureix el termini per presentar al·legacions.

 

 DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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