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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2021/6 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de 
convocatòria

Extraordinària

Data 25 / de novembre / 2021

Durada Des de les 19:30 fins a les 20:10 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Eduard Robert Odena

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39880357J Andreu Cano Fortuño SÍ

78576834W Cinta Agné Sabaté SÍ

33877656J Dolors Gurrera Romo SÍ

39867547Z Joan Piñol Mora SÍ

39899811D Jordi Fornos Peleja NO

39834722X Julio Roca Font SÍ

47768736J Maria Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

39706436H Ruben Miquel Biarnes Renedo SÍ

39810877Q Santiago Campos Piñol NO

39685502Z Sixte Melchor Giménez SÍ
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Excuses d'assistència presentades:
1. Jordi Fornos Peleja:
«personals»
1. Santiago Campos Piñol:
«Professionals i personals»

 

 

Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde comenta la tràgica mort d’un veí de la població com a 
conseqüència d’un accident, i se suma al sentiment i dolor de la família.

Tot seguit el Sr. Alcalde tal com va avançar en la sessió de la Comissió informativa, demana 
la ratificació de la urgència per la inclusió de tres nous punt que no consten a l’ordre del dia, 
que són: l’aprovació del pla intern d’igualtat de l’ajuntament, la Declaració de caducitat del 
PP del Sector 3, i l’adjudicació del contracte de rènting de la gespa de les pistes de tennis. 

Posat a votació, la inclusió del punt del pla intern d’igualtat s’aprova per unanimitat, la 
inclusió del punt de la declaració de caducitat s’aprova per majoria de 8 vots a favor (JxM i 

no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC) i la inclusió del punt de l’adjudicació del rènting 
gespa s’aprova per majoria de 8 vots a favor (JxM i no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).

 

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 procedeix a donar lectura de l’acta núm. 5 corresponent a la 
sessió celebrada el passat dia 28 d'octubre de 2021, la qual es APROVADA PER 
UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió. 
 

 

Expedient 1455/2021. Procediment Genèric, Informe execució pressupost 3T 
2021

Favorable Tipus de votació: Assabentats
 

INFORME D’INTERVENCIÓ
 
Eduard Robert Odena, Secretari-Interventor Interí (Resolució DGAL 15 de juliol de 
2021), INFORMO: 
 
1. IDENTIFICACIÓ
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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 – Tercer trimestre
  
 2. ANTECEDENTS
 
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona 
a l’article 16 de la mateixa Ordre.
  
3. FONAMENTS DE DRET
 
 Ordre Ministerial HAP/2082/2014,  de 7 de novembre per la que es modifica 
l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
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 
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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 juliol 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 el pròxim trimestre. 
 
4.1. Personal
 
a) A data 30/09/2021, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 
100 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 
Veure Annex 1
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2021 és 
de 1.808.943,41 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
b) A data 31/07/2021, el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre, té una plantilla de personal de 14 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 153.001,38 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
c) A data 30/09/2021, Móra d’Ebre Bus, SL, té una plantilla de personal de 7 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
 
Veure ANNEX 3
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2021 és 
de 102.520,15 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.  
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes 
acumulats, al tercer trimestre de 2021 és del 53,56%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al tercer trimestre de 2021 és del 64,73%.
 
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 46,62%. El grau d’execució 
del pressupost de despeses és del 62,59%.
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Per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent 
de cobrament en termes totals és de 4.276,03€ i el pendent de pagament de 
519.291,69 €. Per exercici tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest 
trimestre ha estat de 384.840,70 €. 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 30.234,27€. 
Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 205,42 €.
 
L’Ajuntament té pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2021, al tancament del 
tercer trimestre, 110.061,56 euros, procedents del pressupost de l’exercici 2019.
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses 
generals ajustat a la fi del tercer trimestre del 2021 és de 917.479,78 €. En la data 
que s’emet l’informe, no s’ha realitzat el càlcul del saldo del dubtós cobrament i de 
l’excés de finançament afectat, 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 -9.193,60 €.
  
4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a 
l’execució de l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que 
l’ajuntament té en curs els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut 
els següents drets i obligacions, fins a la data de finalització del tercer trimestre de 
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 setembre 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.
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Veure ANNEX 5
 
Per tant, les factures que al finalitzar el tercer 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 tercer trimestre de 2021, el càlcul de la capacitat de finançament és 
de 347.142,29€
 
4.4.2. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 3.052.253,48 €, 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
 
Al finalitzar el tercer trimestre, la Societat Mora d’Ebre Bus SL té un deute viu de 
84.736,34 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 tercer trimestre amb l’objectiu 
d’estabilitat.
 
Manifestar que pel que fa a l'Ajuntament, hi ha algunes aplicacions pressupostàries, 
que al tercer 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. 
 
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 tercer 
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 
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amb el COVID-19, dels mecanisme MRR i REACT-UE de la Unió Europea, etc.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge
 
La Sra. Latorre comenta que ha vist a la documentació les quotes de l’AMI, i 
pregunta si aquestes no estaven suspeses? El Sr. Alcalde respon que no, que es va 
suspendre  el pagament de les de l’exercici 2020.

 

Expedient 1454/2021. Procediment Genèric, Seguiment pla d'ajust 3T 2021

Favorable Tipus de votació: Assabentats

Donar compte de l’informe del tercer trimestre del 2021 d’intervenció sobre el 
compliment del Pla d’Ajust 
 
Com sigui que l’Ajuntament de Móra d’Ebre en sessió plenària de data 28 de març 
de 2012 va aprovar un Pla d’Ajust, elaborat per aquesta Corporació Local, d’acord 
amb la seva potestat d’autoorganització i en compliment dels requisits exigits en l’art. 
7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 
Atès que en aquest mateix acord plenari es van adquirir els compromisos següents:
 
“Adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat 
pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un 
període coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es prevegi 
concertar en el marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a 
màxim de 10 anys de durada). 
 
Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust 
 
Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
consideri necessària per al seguiment del compliment d'aquest pla d'ajust, així com 
qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per garantir el 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les 
obligacions de pagament a proveïdors.” 
 
Com sigui que aquest Pla d’Ajust va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques en data 30 d’abril de 2012, la qual cosa va comportar 
que s’entenia autoritzada l’operació d’endeutament a llarg termini per un import de 
670.797,77 euros, per al pagament de les obligacions pendents de pagament, 
d’acord amb els requisits establerts al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
 
Com sigui que en la liquidació del pressupost general de l’exercici 2018, aprovada 
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20190032 de data 26 d’abril de 2019, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament va presentar signe 
negatiu. El Ple de la corporació en sessió de 18 de desembre de 2019 va aprovar un 
Pla de Sanejament 2019-2022 en el qual es preveu mesures per tal de regularitzar el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, com a molt tard, 
en el tancament comptable de l'exercici següent a l'acord plenari d'aprovació del pla, 
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en els termes previstos a l'article 193 del TRLRHL.
 
Atès que el Ple de la Corporació va aprovar actualitzar el Pla d'Ajust de l'Ajuntament 
amb horitzó temporal 2022, en els mateixos termes previstos al Pla de Sanejament 
2019-2022.
 
A la vista del que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel 
qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, les entitats 
locals que concertin les operacions d’endeutament previstes al mencionat reial 
decret-llei hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats 
a l’art. 7 del RD Llei 4/2012; En aquest mateix sentit, l’art. 10.3 de l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012 
d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que les corporacions locals hauran 
d’enviar abans del dia 31 de gener de cada any un informe d’intervenció sobre 
l’execució del Pla d’Ajust, que haurà de tenir el contingut mínim que es disposa en 
aquest article. Així mateix, d’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la 
Corporació Local.  
 
Per tot això,
 
Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció del segon trimestre del 2021 de 
data 27 d’octubre 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.
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 Reial Decret Llei 7/ 2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors.
 Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat 
individual , el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d’ajust, que preveu el 
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 , de 27 d’abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
II . ANTECEDENTS DE FET
 
Vist que mitjançant acord plenari de 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Móra 
d’Ebre va aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb el que 
regula l’article 7 del RD Llei 4/2012.
 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretaria general de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 d’abril de 2012 va emetre informe 
favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Atès que en la liquidació del pressupost general de l’exercici 2018, aprovada 
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20190032 de data 26 d’abril de 2019, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament va presentar signe 
negatiu. El Ple de la corporació en sessió de 18 de desembre de 2019 va aprovar un 
Pla de Sanejament 2019-2022 en el qual es preveu mesures per tal de regularitzar el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, com a molt tard, 
en el tancament comptable de l'exercici següent a l'acord plenari d'aprovació del pla, 
en els termes previstos a l'article 193 del TRLRHL.
 
Tanmateix, el Ple de la Corporació va aprovar l’actualització del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament amb horitzó temporal 2022, en els mateixos termes previstos al Pla de 
Sanejament 2019-2022.
 
Atès que l’article 10 del Reial decret llei 7 /2012, de març, regula que;
 
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions 
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 
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requeriment del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a la valoració pels 
òrgans competents d’aquest, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat .
 
Així mateix, per tal de garantir el reemborsament de les quantitats derivades de les 
operacions d’endeutament concertades , les entitats locals que les hagin concertat 
podran ser sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat . La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i 
el seu abast , en funció del risc que es derivi del resultat de la valoració dels informes 
de seguiment .
 
Per a l’execució d’aquestes actuacions de control, la Intervenció General pot 
demanar la col·laboració d’altres òrgans públics i ‘'empreses privades d’auditoria, 
que s’han d’ajustar a les normes i instruccions que determini aquella. El finançament 
necessària per a això es realitzarà amb càrrec als recursos. "
 
Atès que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l'esmentat article, l’ha 
realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre 
HAP/2082/2014 , de 7 de novembre, que en el seu article 10, recull que;
 
“1 . L’Administració que compti amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l’esmentat 
Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i 
abans del dia trenta del primer mes següent a la finalització de cada trimestre en el 
cas de la corporació local, informació sobre, almenys, els punts següents:
 
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment , s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del 
pla d’ajust.
 
2 . En el cas que sigui una comunitat ......
3 . Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques abans del dia trenta-u de gener de cada any o abans del dia trenta del 
primer mes següent a la finalització de cada trimestre, si es tracta de Corporacions 
Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el 
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 
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Pla per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.”
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , ha alliberat amb data 1 
d’octubre 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 d’octubre de 2021.
 
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet el següent;
 
III . INFORME
 
1. Que de conformitat amb el que regula l’article 10.1 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de la conformitat a la Disposició Addicional 
Primera, apartats quart i sisè de la citada Llei orgànica, l’Administració que compti 
amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d’Hisenda abans del dia quinze de cada 
mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia trenta del primer mes 
següent a la finalització de cada trimestre en el cas de la corporació local, la 
informació més amunt indicada.  
 
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han 
regulat en l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, de modificació de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
 
2 L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb el que regula l’article 10 
de l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, ha de contenir informació sobre els 
punts següents:
 
- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
- Deute comercial contret classificat per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors.
- Operacions amb derivats.
- Qualsevol altre passiu contingent.
- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures 
del pla d’ajust.
 
El contingut de la informació que cal bolcar a la plataforma del MINHAP, posseeix el 
següent índex de continguts :
 
1 . - Informació d’Ingressos.
2 . - Informació de despeses.
3 . - Magnituds pressupostàries i d’endeutament.
4 . - Avanç de romanent de tresoreria.
5 . - Informació d’avals rebuts del sector públic.
6 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
7 . - Informació sobre el deute comercial.
8. -Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
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1.- Anàlisi de les desviacions produïdes tant en ingressos com en despeses al 
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust. 
 
El Pla d’ajust aprovat contempla una sèrie de mesures que s’executaran a través 
d’ajustos únicament pel costat dels ingressos. L’aplicació d’aquestes mesures estava 
prevista a partir de l’exercici econòmic 2013 i per a l’exercici 2014, concretament a la 
5 (altres mesures pel costat dels ingressos). A l’exercici econòmic 2013 no es van 
produir els ajustos previstos tal i com es va posar de manifest al informe anual de 
seguiment del compliment del pla d’ajust relatiu al període 2013.
 
En aquest sentit, cal destacar que una de les mesures que es van adoptar a l’exercici 
econòmic 2012 va ser que la subvenció de la línia de despeses corrents del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona d’aquell any, per un import de 
74.031,31 euros, es va destinar íntegrament a fer front al pagament de les 
amortitzacions d’un dels préstecs que té concertat aquest Ajuntament, per així reduir 
el deute viu.
 
Pel que respecta a l’exercici econòmic 2013, en data 25 de febrer de 2013 es va 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció, per 
un període de quatre anys, per import de 152.988,64 euros a la línia de manteniment 
del PUOSC, que suposa un import anual lineal de 38.247,16 euros per al quadrienni 
2013-2016. 
 
No obstant això, mitjançant Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del 
termini  d’execució de la línea de subvencions per inversions i la línia de subvencions 
per despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats als annexes 2 i 3 del 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i de 
execució del Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per aquest període, s’ajorna fins l’any 2014 l’inici de la 
execució del Pla per a les dues línies de subvencions entenent que  el PUOSC 
compren el període 2014-2017.
 
Així mateix, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2013, publicat al DOGC núm. 
6528 de 24 de desembre de 2013, es va sotmetre a informació pública l’aprovació 
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 
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imputar als ajustos en ingressos previstos al pla d’ajust.
 
Mitjançant publicació al DOGC 7162 de 14 de juliol de 2016, es va publicar el Decret 
273/2016 de 12 de juliol pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per 
aquest període. 
 
En data 31 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC 7258 la Resolució 
GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al període 2016-2017. Les anualitats per aquests dos anys són de 
39.792,63 euros. 
 
Al quart trimestre de l’exercici 2016 es va aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel 
costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de l’anualitat 2016.
 
En relació a l’exercici 2017, es va preveure l’aplicació a la mesura 5 (altres mesures 
pel costat dels ingressos) la quantitat equivalent a la subvenció de la línia de 
manteniment del PUOSC anualitat 2017, és a dir, 39.792,63 euros, per tal de 
finançar despesa corrent de reparació, manteniment i conservació. 
 
Tanmateix, a l’exercici 2017 es va preveure la subvenció del Pla d’Acció Municipal de 
l’anualitat 2017 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del 
Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Al BOPT núm. 34 de 
data 17 de febrer de 2017 es va publicar l’anunci de la Diputació de Tarragona de 
convocatòria de les subvencions i a l’annex 1 es preveia la distribució de la dotació 
econòmica del Pla d’Acció Municipal del 2017, en la qual s’assigna a Móra d’Ebre 
l’import de 236.770 euros. El 75% d’aquest import, és a dir, 177.577,50 euros; es va 
preveure aplicar a la mesura 5 (altres mesures pel costat dels ingressos) per tal de 
finançar actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació referides als 
serveis i activitats següents: enllumenat i vies públiques, parcs i jardins, transport 
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 
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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.  
 
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 
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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.  
 
2. - Informació d’avals rebuts del sector públic
 
Veure Annex 1
 
3 . - Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
 
S’ha procedit a actualitzar el CIR local certificant el deute viu a 30/09/2021:  Veure 
Annex 2
  
4.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial
 
Veure Annex 3:
 
El deute comercial a 30/09/2021, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s’especifiquen, s’ha xifrat en 
578,38 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 d’octubre de 2021.
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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 tercer 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 1452/2021. Procediment Genèric, Informe morositat 3T 2021

Favorable Tipus de votació: Assabentats

Donar compte de l’Informe trimestral de morositat relatiu al tercer trimestre de l’any 
2021
 
D’acord amb l’article 4 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, els tresorers, o en el seu defecte, 
Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les 
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia 
global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.
 
Aquest informe s’ha de trametre a l’òrgan competent del Ministeri d’Economia i 
Hisenda i de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per part de l’Àrea de Tresoreria s’ha emès l’informe on es conclou: 
 
“INFORME DE TRESORERIA
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, 
pertanyent al grup C, qui 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, d’ acord amb el 
que s’ estableix a la DT6a del RD 128/2018), i la interpretació del Ministeri a les 
seves consultes jurídiques,
 
INFORMO: 
 
- Títol: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals segons la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 
- Període: tercer trimestre 2021
 
- Caràcter: preceptiu
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- Expedient: 1452/2021 
 
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 
pel que fa a la Morositat, corresponen a les dades de que disposa aquesta tresoreria 
fins a data 31 de juliol de 2021. Com a conseqüència, aquesta tresoreria no ha pogut 
realitzar el càlcul del període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre. 
 
II.- FONAMENTS JURÍDICS
 
1. L’article 4 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, determina l’obligatorietat de les corporacions locals d’elaborar 
i trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en 
el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb 
els seus estatuts d’autonomia tinguin atribuida la tutela financera de les entitats 
locals, un informe sobre el compliment dels terminis legalment previstos per al 
pagament de les obligacions de cada entitat, sens perjudici de la seva possible 
presentació i debat al Ple de la Corporació. 
 
2. En el mateix article 4, apartat 3, de la Llei 15/2010, es determina que els tresorers 
o, en el seu defecte, els interventors de les corporacions locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei 
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’estigui incomplint el termini. 
 
3. L’article 16 de l’Ordre ministerial 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, 
modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, determina en el seu punt 
6 que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any 
s’haurà de trametre la informació relativa a l’informe de morositat i aquest inclourà, 
almenys,  per al càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i d’acord amb la metodologia establerta pel Reial decret 
635/2014, de 25 de juliol, el detall del període mig de pagament global a proveïdors o 
del període mig de pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les 
operacions pagades i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la 
corporació local.
 
III.- CONCLUSIONS
 
Primer.- Que dels pagaments realitzats durant el tercer trimestre de l’exercici de 2021 
s’obtenen les següents dades:
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Annex 1
 
Segon.- Que de les factures pendents de pagar al final del tercer trimestre de 
l’exercici 2021, s’obtenen els següents dades:
 
Annex 2
 
En aquesta relació 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.
 
Tercer.- Que dels interessos de demora pagats al final del tercer trimestre de 
l’exercici s’obtenen les següents dades:
 
Annex 3
 
Quart.- El període mig de pagament resultant del tercer trimestre de l’exercici 2021 
és el següent:
 
Annex 4
 
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. 
 
Cinquè.- Cal informar que en sessió de la JGL de data 14/12/2020 es va autoritzar 
per part de l’ajuntament la cessió del contracte de la UTE ENDESA INGENIERIA 
SLU ENEL SOLE SRL UTE a favor d’ENDESA X. Tanmateix, que l’incompliment en 
l’execució del contracte subscrit l’any 2013, continua en el dia d’avui per part 
d’ENDESA X. La decisió municipal, pressa en el seu moment, de no fer front 
(abonar) les despeses generades pel servei de l’enllumenat públic  acumula un deute 
important amb l’empresa i podria generar responsabilitats importants, atès que pot 
repercutir de forma negativa en l’estabilitat pressupostària i en la morositat.
 
Arran dels procediments judicials que la UTE va interposar el seu dia contra 
l’Ajuntament en relació al contracte de gestió de serveis que regeix l’enllumenat 
públic 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.
 
Sisè.- 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, en els casos que 
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aquesta es fa de forma discrecional.
 
Setè.- Trametre al Ministeri d’ Hisenda la informació sobre la morositat del final del 
tercer trimestre de l’exercici 2021.
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
  
Del qual es dona compte al Ple als efectes establerts en 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. 
 
La Sra. Latorre assenyala que en tota la documentació continua sortint les 
negociacions amb la UTE i pregunta en quin punt estan? El Sr. Alcalde respon que la 
setmana vinent hi ha una reunió al respecte. Que és difícil donat que cada cop que 
es fa una reunió hi ha interlocutors diferents.
El Sr. Melchor  vol posar de manifest a títol informatiu que el període de pagament 
mig està a 23,89 dies.
 

 

Expedient 1516/2021. Modificació de Crèdits, exp.10/2021

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 (JxM i no adscrit), En contra: 0 , Abstencions: 3 (PSC i 
ERC), Absents: 2

Expedient 10/2021 de modificació de crèdits de crèdit extraordinari
 
1.1. Per provisió d’alcaldia, la qual consta a l’expedient 1516/2021, s’ha incoat 
l’expedient 10/2021 de modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari per 
donar cobertura a les despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici i la 
seva consignació pressupostària és 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 
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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.
 
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.
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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.
15. Com que l’Ajuntament de Móra d’Ebre té un Pla de Sanejament amb horitzó 
temporal 2022, d’acord amb l’article 9.4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, durant el període 
de vigència del pla, les operacions de crèdit a llarg termini resten subjectes al règim 
d’autorització. Addicionalment, si aquest endeutament no estava previst en el Pla de 
Sanejament, cal modificar el pla per acord plenari i incorporar-lo. El nou pla ha de 
preveure també el compliment dels indicadors de solvència:
 
a) Estalvi net positiu.
b) Romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu.
c) Deute viu no superior a 110% dels ingressos corrents.
d) Període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies. 
 
A la vista del dictamen emes per la Comissió informativa general de data 22 
d'octubre de 2021,
 
El Plenari de la Corporaió adopta le següent, 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2021 mitjançant la 
modalitat de  crèdit extraordinari per al pressupost del present exercici d’acord amb 
el següent detall; condicionant la formalització del préstec i l’execució de la despesa 
d’aquesta modificació, a la corresponent aprovació de la reformulació del pla de 
sanejament 2019-2022 per part del Ple de la corporació i a l’autorització de l’operació 
d’endeutament pel part del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya.
 
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 
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per fer les oportunes anotacions i assentaments.

 

Expedient 1534/2021. Modificació de Crèdits, exp. 11/2021

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 (JxM i no adscrit), En contra: 0 , Abstencions: 3 (PSC i 
ERC), Absents: 2

Expedient 11/2021 de modificació de crèdits de suplement de crèdit
 
1.1. Per provisió d’alcaldia, la qual consta a l’expedient 1534/2021 s’ha incoat 
l’expedient 11/2021 de modificació del pressupost mitjançant 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. 
 
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 
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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.
 
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.
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A la vista del dictamen emes per la Comissió informativa general de data 22 
d'octubre de 2021,
 
El Plenari de la Corporaió adopta le següent, 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/2021 mitjançant la 
modalitat de  suplement de crèdit per al pressupost del present exercici d’acord amb 
el següent detall:
 
Veure Annex 1
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, 
per resoldre-les.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció 
per fer les oportunes anotacions i assentaments.
 
La Sra. Latorre comenta que la partida de protocol de govern s’ha doblat i demana 
explicacions? El Sr. Melchor respon que hi ha incloses despeses de festes majors i 
que s’ha augmentat per fer front al cost real que són els lots de Nadal.

 

Expedient 1487/2021. Planificació Pressupostària, reformulació pla de 
sanejament

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 (JxM i no adscrit), En contra: 0 , Abstencions: 3 (PSC i 
ERC), Absents: 2

I. ANTECEDENTS
 
1- 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 presenta signe 
negatiu. 
 
2. Es va sol·licitar als Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona 
l’assistència per a l’elaboració del pla de sanejament 2019-2022, amb l’objectiu de 
poder regularitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, com a 
molt tard, en el tancament comptable de l'exercici següent al de l'acord plenari del 
pla.  
 
3. En data 18 de desembre de 2019 en compliment del que disposa la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament va aprovar un pla de sanejament 
amb vigència fins el 2022.
 
4. En data 2 de juny de 2020 l’Ajuntament va aprovar per decret d’alcaldia la 
liquidació del pressupost 2019 i en l’informe de seguiment del Pla de Sanejament 
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s’arriba a les següents conclusions: 
“Els valors dels ratis de solvència corresponents a la liquidació consolidada del 2019 
no s’ajusten a les previsions del Pla i per aquest motiu és imprescindible de cara a 
exercicis futurs complir amb les mesures i les previsions contemplades en el Pla de 
Sanejament 19-22. Amb l’objectiu de compensar les desviacions generades en el 
2019 es considera una bona mesura addicional la de destinar la totalitat del PAM 
2020-2023 de la Diputació de Tarragona a cobrir el Romanent de Tresoreria negatiu.
L’incompliment del PMP obliga a l’Ajuntament a re-formular el Pla de Tresoreria i 
prendre mesures que permetin complir amb els 30 dies legals.”
 
5. En data 30 d’abril de 2021 l’Ajuntament va aprovar per decret d’alcaldia la 
liquidació del pressupost 2020 i en l’informe de seguiment del Pla de Sanejament 
s’arriba a les següents conclusions:
“A la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 s’obté una evolució positiva en 
l’execució del pla de sanejament financer 2019-2022, ja que es compleixen els 
indicadors de solvència obtenint-se un romanent de tresoreria positiu, un estalvi net 
també de signe positiu, una ràtio del deute viu consolidat per sota del 75% dels 
ingressos corrents, en termes consolidats i un PMP inferior als 30 dies que marca la 
normativa de morositat com a límit legal.”
 
6. Actualment el consistori té la voluntat de realitzar dues inversions no previstes en 
el Pla de Sanejament original i finançar-les mitjançant la concertació de dos crèdits 
bancaris. El calendari de les inversions i la concertació de crèdits és el següent: 
 
Exercici 2021: Adquisició local Plaça de Dalt núm. 6. El finançament d’aquesta 
inversió s’ha previst amb la concertació d’un préstec a llarg termini (10 anys). Aquest 
préstec finançarà la part de fons propis que ha d’aportar l’ajuntament per import de 
60.000 euros i de forma transitòria la inversió fins al cobrament de la subvenció 
nominativa de la Diputació de Tarragona per import de 40.000€ (NRE 2021-E-RC-
2820), moment en què s’amortitzarà la part corresponent del préstec.
 
Exercici 2022: Adquisició solar Av. Comarques Catalanes 240.000€. El finançament 
d’aquesta inversió s’ha previst amb la concertació d’un préstec a llarg termini (10 
anys).  
 
7. Atès que aquestes inversions i el seu finançament a través d’operació de crèdit no 
estaven previstes en el Pla de Sanejament original i d’acord amb el paràgraf segon 
de l’article 9.4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria 
de tutela financera dels ens locals, "en el cas que es produeixi una evolució negativa 
per manca d'execució del pla o augmentin les previsions d’endeutament”, cal aprovar 
un nou pla de sanejament financer, amb el mateix horitzó temporal que el pla inicial.
 
8. Per tal de reformular aquest Pla, l’Ajuntament va sol·licitar assistència al Servei de 
la Unitat d’Assistència Econòmica i Financera Municipal de la Diputació de 
Tarragona. 
 
9. Vist l'informe - memòria del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació 
(NRE:2021-E-RC-4340), la memòria d’alcaldia i l’informe d’intervenció en relació a la 
reformulació del Pla de Sanejament consolidat 2019-2022 que consten a l’expedient. 
  
II. FONAMENTS DE DRET
 
1. La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals del 
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Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de 28 de febrer de 2021, 
regula, en el punt 8, el procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors 
de solvència, romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, 
ajustat per obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost, i/o 
estalvi net negatiu.
 
2. El punt 14.2 de la mateixa nota informativa, estableix les obligacions de tramesa 
periòdica d’informació a la Direcció General de Política Financera, assegurances i 
Tresor, que en cas dels plans de sanejament aprovats previstos a l’article 53 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a l’article 9 de l’Ordre 
ECF/138/2007 per regularitzar situacions temporals d’insolvència, i a efectes del 
seguiment del pla, cal trametre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al 
tancament comptable de l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de 
l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).
 
3. Segons el segon paràgraf de l'article 9.4 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, "en el cas que es 
produeixi una evolució negativa per manca d'execució del pla o augmentin les 
previsions d’endeutament”, cal aprovar un nou pla de sanejament financer, amb el 
mateix horitzó temporal que el pla inicial.
 
A la vista del dictamen emes per la Comissió informativa general de data 22 
d'octubre de 2021,
 
El Plenari de la Corporaió adopta le següent, 
 
Primer.- Aprovar la reformulació del pla de sanejament financer vigent del període 
2019-2022 que s’adjunta Annex, en els termes previstos a l'article 53 de la TRLRHL i 
a l'article 9 i a l'apartat 4 de l'annex 2 de l'Ordre ECF/138/2007, el qual preveu les 
mesures necessàries per 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.
 
Segon.- Trametre còpia de la reformulació del Pla de sanejament financer al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de conformitat a l'article 
9 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals.
 
Tercer.- Demanar autorització al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, un cop es tinguin les ofertes dels bancs per formalitzar les operacions de 
crèdit contemplades en aquesta reformulació del Pla de Sanejament.
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest expedient al Departament de Comptabilitat-
Intervenció.
 

 

Expedient 1546/2021. Planificació Pressupostària, reformulació pla ajust

Favorable Tipus de votació: Ordinària
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A favor: 8 (JxM i no adscrit), En contra: 0 , Abstencions: 3 (PSC i 
ERC), Absents: 2

I. ANTECEDENTS
 
1. 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.
 
2. 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.
 
3. 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 presenta signe 
negatiu. 
 
4. Es va sol·licitar als Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona 
l’assistència per a l’elaboració del pla de sanejament 2019-2022, amb l’objectiu de 
poder regularitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, com a 
molt tard, en el tancament comptable de l'exercici següent al de l'acord plenari del 
pla.  
 
5. En data 18 de desembre de 2019 en compliment del que disposa la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament va aprovar un pla de sanejament 
amb vigència fins el 2022.
 
6. A la vista del Requeriment de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 
Local NRE: 3906-2019 de 23 de desembre de 2019 en el que es valora el 
compliment del Pla de Sanejament al 4rt trimestre de 2018 i es requereix l’adopció 
de noves o majors mesures per part de l’Ajuntament per tal de donar compliment al 
compromís adquirit per la Corporació Local al pla d’ajust en vigència. Tanmateix, es 
valorarà el compliment d’aquest requeriment amb el seguiment del pla d’ajust 
corresponent al quart trimestre del 2019.
 
7. Atès que el Pla de Sanejament 2019-2022 aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió de 18 de desembre de 2019 preveia liquidar l’exercici 2019 amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu. Previsions diferents a les contemplades 
en el Pla d’Ajust vigent. 
 
8- Atès que s’havia d’adaptar el Pla d’Ajust vigent en aquell moment de l'Ajuntament i 
per tant, als termes i mesures previstes al Pla de Sanejament 2019-2022 aprovat pel 
plenari de 18 de desembre de 2019.
 
9. Ates que el Ple de la corporació de data 10 de juliol de 2020 va acordar aprovar 
amb efectes retroactius l’actualització del Pla d’Ajust de l’Ajuntament amb horitzó 
temporal 2022, en els mateixos termes previstos al Pla de Sanejament 2019-2022 
aprovat pel plenari de la corporació en sessió de 18 de desembre de 2019.
 
10. Actualment el consistori té la voluntat de realitzar dues inversions no previstes en 
el Pla de Sanejament original i finançar-les mitjançant la concertació de dos crèdits 
bancaris. El calendari de les inversions i la concertació de crèdits és el següent: 
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Exercici 2021: Adquisició local Plaça de Dalt núm. 6. El finançament d’aquesta 
inversió s’ha previst amb la concertació d’un préstec a llarg termini (10 anys). Aquest 
préstec finançarà la part de fons propis que ha d’aportar l’ajuntament per import de 
60.000 euros i de forma transitòria la inversió fins al cobrament de la subvenció 
nominativa de la Diputació de Tarragona per import de 40.000€ (NRE 2021-E-RC-
2820), moment en què s’amortitzarà la part corresponent del préstec.
 
Exercici 2022: Adquisició solar Av. Comarques Catalanes 240.000€. El finançament 
d’aquesta inversió s’ha previst amb la concertació d’un préstec a llarg termini (10 
anys).  
 
11. Atès que aquestes inversions i el seu finançament a través d’operació de crèdit 
no estaven previstes en el Pla de Sanejament original i d’acord amb el paràgraf 
segon de l’article 9.4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals, "en el cas que es produeixi una evolució 
negativa per manca d'execució del pla o augmentin les previsions d’endeutament”, 
cal aprovar un nou pla de sanejament financer, amb el mateix horitzó temporal que el 
pla inicial.
 
12. Per tal de reformular aquest Pla, l’Ajuntament va sol·licitar assistència al Servei 
de la Unitat d’Assistència Econòmica i Financera Municipal de la Diputació de 
Tarragona. 
 
13. Vist l'informe - memòria del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació 
(NRE:2021-E-RC-4340), la memòria d’alcaldia i l’informe d’intervenció en relació a la 
reformulació del Pla de Sanejament consolidat 2019-2022 que consten a l’expedient 
1487/2021. 
 
14. Atès que es creu oportú la modificació del Pla d’Ajust en els mateixos termes que 
estableix la reformulació del Pla de Sanejament vigent 2019-2022
 
II. FONAMENTS DE DRET
 
1. De conformitat amb l’art.11 i següents. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’elaboració, aprovació i execució 
dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les 
Administracions Públiques i la resta d’entitats que formen part del sector públic es 
sotmetran al principi d’estabilitat pressupostària.
 
2. L’article 21 de la mateixa Llei disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la 
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector a 1 any. 
El contingut de la informació apareix regulat a l’art.21.2 de laLlei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) i a l’art.9.2 
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació  previstes a laLOEPSF.
 
3. D’acord amb l’art. 23 de la normativa de referència, aquests plans s’han de 
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan 
competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per a la 
corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per 
la posada en marxa del pla.
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4. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a 
aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les Lleis per als Pressupostos 
de l’entitat.
 
5. D’acord amb l’art. 25 de l’esmentada llei, l’incompliment per part de la corporació 
local, comporta la posada en marxa de mesures coercitives.
 
6. En el BOE de 8 de novembre de 2014 es va publicar l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 
de novembre, que en l’apartat 4 del seu article únic modifica l’apartat 2 de l’article 9 
de 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. Mitjançant aquesta modificació 
s’estableix que la corporació local remetrà el pla econòmic i financer al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini de 5 dies naturals des de la seva 
aprovació per la corporació local.
 
7. En el cas que es liquidi el pressupost de l’exercici anterior en una situació d’estalvi 
net negatiu o de romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, 
cal que el ple de l’ens local aprovi un pla de sanejament financer a un termini màxim 
de 3 anys (exercici corresponent a l’acord plenari i 3 més), en els termes previstos a 
l’article 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a l’article 9 i a 
l’apartat 4 de l’annex 2 de l’Ordre ECF/138/2007. Aquestes mesures són d’aplicació 
també en el cas de liquidació del pressupost amb un romanent de tresoreria per a 
despeses generals, ajustat per obligacions i per devolucions d’ingressos pendents 
d’aplicar a pressupost, de signe negatiu. El pla de sanejament financer ha de 
preveure les mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries necessàries 
per regularitzar aquesta situació temporal d’insolvència. El romanent de tresoreria 
per a despeses generals de signe negatiu s’ha de regularitzar, com a molt tard, en el 
tancament comptable de l’exercici següent al de l’acord plenari d’aprovació del pla, 
en els termes previstos a l’article 193 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.
 
8. El 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 ).
 
9. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.
 
10. El RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988.
 
11. 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.
 
12. Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors.
 
13. L'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 
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d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 
14. L'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.
 
15. 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 en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
16. L’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals.
 
A la vista del dictamen emes per la Comissió informativa general de data 22 
d'octubre de 2021,
 
El Plenari de la Corporaió adopta le següent, 
 
Primer.- 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 (Annex 1) 
aprovat pel plenari de la corporació en sessió de 25 de novembre de 2021 que es 
mostra annex a aquest acord.
 
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Ministerio de Hacienda a traves de l'Oficina 
Virtual para la Coordinación  Financera con las Entidades Locales.
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest expedient al Departament de Comptabilitat-
Intervenció.

 

Expedient 1419/2021. Elaboració i Aprovació del Pressupost exercici 2022

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 (JxM i no adscrit), En contra: 0 , Abstencions: 3 (PSC i 
ERC), Absents: 2

Competència: Ple de la corporació
Identificació de l’expedient: Aprovació del pressupost 2022
Expedient Gestiona: 1419/2021
 
FETS
 
L’Àrea d’Intervenció ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost 
general de la Corporació, facilitant la següent documentació necessària per 
l’elaboració del pressupost: 
 
1. Certificat de la liquidació del pressupost del exercici anterior 
2. Avanç de la liquidació del pressupost de l’exercici corrent
3. Beneficis fiscals en tributs locals
4. Informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en 
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matèria de despesa social
 
Mitjançant provisió d’alcaldia que consta a l’expedient s’ha resolt iniciar l’expedient 
d’aprovació del pressupost adjuntant-se la següent documentació: 
 
1. Previsions d’ingressos i despeses 
2. Bases d’execució del pressupost 
3. Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que 
presenten en relació al pressupost vigent 
4. Inversions a realitzar en l’exercici 
5. Plans i programes de inversió i finançament per un període de 4 anys 
 
Consta en l’expedient l’Informe de l’Àrea de serveis interns, unitat de Recursos 
Humans, on es detalla la proposta de plantilla de personal de la Corporació i 
s’adjunta:
 
1. Annex de personal
 
Els ens dependents han aportat la documentació requerida per a formar el 
pressupost general.
 
Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció de projecte de pressupost de 
conformitat amb el Reial Decret Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
s’aprova el règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional. Adjuntant-se al mateix informe els Annexos: 
 
1. Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els 
pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats 
mercantils.
2. Estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiva del detall 
d’operacions de crèdit o d’endeutament pendents de reemborsament al principi de 
l’exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l’exercici i del volum 
d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic, diferenciant operacions a curt 
termini, operacions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades 
en divises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant 
el mateix exercici.
3. Informe econòmic financer, en el que s’exposen les bases utilitzades per 
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels 
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 
funcionament dels serveis i, en conseqüència l’efectiva anivellació del pressupost 
 
Consta en l’expedient l’Informe d’Intervenció sobre el compliment dels objectius 
d’estabilitat, regla de la despesa i deute públic de conformitat amb l’art. 16.2 del RD 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2001,  de 
12 de desembre d’estabilitat pressupost
 
Per part de l’Àrea de Secretària s’ha emès informe jurídic en relació a la tramitació 
del pressupost de conformitat amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
s’aprova el règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional
 
FONAMENTS DE DRET
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1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de 
l'entitat local el forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
 
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti 
en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, 
almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats 
autònomes en matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a 
l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels 
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.
 
2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL 
enuncia que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del 
general, proposat inicialment per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a 
l'entitat local de la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada any, 
acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel que fa a les 
societats mercantils, fins i tot d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la 
participació de l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de setembre 
de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes 
anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent.
 
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  disposa 
que sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes 
autònoms, el president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, 
informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària 
detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple de la corporació 
abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.
 
4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  disposa 
l'acord d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el 
pressupost general, no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
 
5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona 
els annexos que caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, 
podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils 
amb capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms 
i societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
 
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, 
s’exposarà al públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i 
presentar reclamacions. S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es 
presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les. 
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Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici 
anterior al qual hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es 
publicarà al butlletí oficial de la província resumit per capítols i simultàniament se’n 
trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat autònoma. 
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una 
vegada publicat al BOP. 
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor 
el pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
 
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix 
que contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament 
recurs contenciós administratiu. 
 
8. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament 
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran 
anualment en ocasió de l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als 
principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació 
general de l'economia, sense que les despeses de personal puguin depassar els 
límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de pressupostos generals 
d’aplicació.
 
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, 
classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i 
que haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut 
d'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
 
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment 
de l’art. 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats 
locals.
 
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
personal al servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les 
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el 
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre 
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a 
què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
 
L’òrgan competent per l’aprovació del pressupost, així com l’aprovació de la Plantilla  
és el Ple de la Corporació de conformitat amb l’art. 22..1.e) i i) de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, de bases de règim local, requerint-se l’acord majoria simple d’acord amb l’art. 
47 de l’esmentada Llei. 
 
A la vista del dictamen emes per la Comissió informativa general de data 22 
d'octubre de 2021,
 
El Plenari de la Corporaió adopta le següent, 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2022 d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute 
públic; el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i 
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empreses que l’integren.
 
Annex 1- Pressupost 2022 resumit per capítols
 
Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera consolidada, per import de 
6.351.022,53€
 
Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general de l’exercici 2022 que 
consten a l’expedient. 
 
Quart. Aprovar inicialment la plantilla de personal de la corporació en el sentit que 
figuren a l’Annex 2 i que inclou les variacions respecte de l’any 2021, amb efectes 
des de l’1 de gener de 2022, així com la relació de llocs de treball.
 
Cinquè. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor en l’exercici al qual es refereix.
 
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia 
següent de la última publicació.
 
Sisè . Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als 
efectes de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es 
publicarà en el BOP en els termes que estableix l’art. 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.
 
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu. Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla 
conjuntament amb el resum del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 
 
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia 
següent de la última publicació. 
 
El Sr. Melchor explica que hi ha una modificació d’inversions de la documentació 
tractada en la sessió de la CI que no afecta els totals dels imports dels capítols ni del 
pressupost. Per qüestions sobrevingudes com a conseqüència dels subministrament 
de materials, la inversió que s’havia de realitzar l’any 2021 de la deshumectadora de 
la piscina, sols es podrà fer en un 25 % i per tant el 75 % restant s’hauria de fer en 
l’exercici de 2022 però com és un finançament reconegut no es pot fer modificació al 
pressupost fins que no s’incorpori com a romanent de 2021 i això suposaria molt 
retard, per la qual cosa  el que es fa és modificar la inversió de construcció de 
nínxols i piscina coberta que si es podrà fer la corresponent modificació de crèdit al 
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llarg de l’any quan s’incorpori aquest romanent.
 

 

Expedient 1376/2021. Procediment Genèric, Pla intern d'igualtat

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
en el seu article 21 regula la col·laboració entre les administracions públiques i 
estableix que l’Administració General de l’Estat i les administracions de les 
comunitats autònomes cooperaran per integrar el dret d’igualtat entre dones i homes 
en l’exercici de les seves respectives competències i, en especial, en les seves 
actuacions de planificació.
 
La Llei Orgànica 6/2006 del 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, reconeix la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere a la 
Generalitat de Catalunya, la Llei 5/2008 del dret de les dones per a l'eradicació de la 
violència masclista, situant aquesta qüestió com a prioritària a l'agenda política i 
introduint importants novetats a nivell conceptual. La Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d'igualtat efectiva entre dones i homes facilita un marc normatiu global de les 
polítiques d'igualtat de gènere a Catalunya, fixant l'obligatorietat dels poders públics 
d'eliminar qualsevol forma de discriminació i de vetllar per a una igualtat real .
 
L’Institut Català de les Dones (ICD) és l’organisme del Govern de la Generalitat que 
té atribuïdes les competències vinculades de vetllar pel compliment de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat  efectiva de dones i homes i de l’aplicació de la 
seva transversalitat. A aquest efecte, l’article 7.3.b) d’aquesta Llei obliga 
l’Administració de la Generalitat a dotar-se de mecanismes de cooperación 
interinstitucional per traslladar l’impuls de la transversalitat de la perspectiva de 
gènere a la resta d’administracions.
 
Les administracions locals tenen un rol central en la promoció i implementació de les 
polítiques  d'igualtat de gènere. Per al seva proximitat amb la ciutadania, el seu 
paper és primordial per promoure societats més igualitàries i respectuoses. 
 
La igualtat efectiva entre dones i homes és un principi bàsic de la societat 
democràtica, tot i això, encara trobem que aquest principi no sempre és efectiu, i 
existeixen molts casos en què la dona pateix discriminacions directes o indirectes i 
altre tipus de dificultats les qual produeixen que no hi hagi les mateixes condicions ni 
oportunitats en els diferents aspectes de la vida, com les condicions i l’accés laboral, 
la representació política i el rol cultural, entre altres.
 
La proximitat de les administracions locals a la ciutadania, les converteixen en les 
institucions clau per atendre les necessitats bàsiques de dones i homes, cosa que 
els confereix un elevat protagonisme com a motor i garant del benestar social a 
l’interior del municipi. Per aquest motiu creiem que els ens municipals tenen un paper 
decisiu per aconseguir que les dones siguin considerades ciutadanes de ple dret en 
tots els àmbits de la vida col·lectiva. 
 
Tenim la responsabilitat de ser una institució exemplar i assolir una igualtat real pel 
que fa a les seves polítiques de gestió interna, als processos administratius i a la 
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cultura institucional. 
 
En molts casos, a simple vista, les diferències entre gènere poden passar 
desapercebudes, i aparèixer en forma de discriminacions indirectes, que són formes 
molt subtils. Per aquesta raó creiem que és necessari fer una diagnosi objectiva de 
molts aspectes de la plantilla i de les condicions de treball de l’organització i veure 
una imatge actual de totes les diferències de gènere que puguin haver-hi, i d’aquesta 
manera elaborar el Pla d’Igualtat per pal·liar aquestes d’una manera efectiva i real.
 
Així doncs, la diagnosi o radiografia actual, ens servirà de base per trobar els punts 
forts i els punts que haurem de millorar per aconseguir que tota la plantilla tingui 
unes condicions justes per igual. Després de la diagnosi, s’establirà el Pla d’Acció, 
que són les mesures que s’adopten per tal d’aconseguir que la política interna de 
l’Ajuntament. Aquestes mesures, a més, estaran planificades, especificant quan es 
duran a terme, per tal d’anar treballar progressivament durant tota la vigència del Pla 
que es comprèn del 2022-2026.
 
Vista la revisió de conformitat de la secretaria-intervenció municipal, d'acord amb les 
facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya , 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent:
 
ACORD:
 
Primer.- APROVAR inicialment el Pla intern d'Igualtat de Gènere de l’ajuntament 
2022-2026 que s'annexa al present acord, i que inclou el procediment d’actuació en 
matèria d’assetjament i violència en treball redactat per SP.activa, en el marc del 
sistema integrada de prevenció de riscos laborals, pla de prevenció aprovat en el seu 
moment per l’ajuntament. 
 
Segon.- DISPOSAR la seva informació pública mitjançant la publicació de l'edicte 
corresponent en el tauler d’anuncis municipal.
 
Tercer.- Procedir a la implantació i aplicació del Pla d'Igualtat, de conformitat amb 
allò que s'ha fixat en dit Pla.
 
Quart.- Notificar la present resolució als Representants de Personal i publicar-la en 
[el Tauler d'anuncis /la Seu electrònica] de l'Ajuntament.
 
Cinquè.- Inscriure el Pla en el registre públic corresponent, en compliment de l'article 
11.1 del Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre.
 
La Sra. Latorre pregunta qui serà el referent dels treballadors? El Sr. Alcalde respon 
que abans s’ha de crear la comissió.

 

Expedient 1417/2021. Instància General, Declaració caducitat PP Sector 3

Favorable Tipus de votació: Ordinària
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A favor: 8 (JxM i no adscrit), En contra: 0 , Abstencions: 3 (PSC i 
ERC), Absents: 2

1.- ANTECEDENTS
 
1. En data 15/07/2021 (NRE 2021-E-RE-305) la Sra. Maria Carmen Hernández 
Escribà en representació de la societat Auba Móra d’Ebre, SL presenta escrit en què 
sol·licita que es certifiqui el fi a tots els efectes definitivament del pla urbanístic del 
sector 3 de les Normes Subsidiàries de Planejament, la caducitat del mateix i del 
procediment relacionat, com a conseqüència de la liquidació definitiva del termini 
concedit per a portar a terme les obres d’urbanització del vial entre el S 4-5 i S3. Així 
mateix, sol·licita la cancel·lació de la garantia del 12 % del cost de les obres 
d’urbanització del sector 3 per un import de 127.985 euros, formalitzada en base a 
l’aprovació definitiva del pla parcial del sector 3. D’aquesta manera, la propietat amb 
la certificació del fi del pla urbanístic del S3 podrà sol·licitar a l’Agència Catalana de 
l’Aigua la devolució de l’aval bancari de 78.721 euros que es va constituir per garantir 
l’adequació dels sistemes públics de sanejament en alta per les noves necessitats 
que s’establien per a l’aprovació del S3.
 
2. En data 18/10/2021 els Serveis tècnics municipals han emès informe, el qual es 
transcriu literalment:
 
“...ANTECEDENTS:
 
En escrit de 15 de juliol de 2021 la senyora Maria Carmen Hernandez Escribà, en 
representació de l’empresa Auba Móra d’Ebre, SL,  sol·licita que es certifiqui el fi del 
pla urbanístic del S3 per incompliment dels terminis establerts en conveni de 
materialització del vial entre el S 4-5 i S3. També sol·licita la cancel·lació de la 
garantia del 12% del cost de l’obra urbanitzadora de 127.985,00 € formalitzada en 
base a l’aprovació definitiva del Pla parcial del Sector 3.
La propietat amb la certificació del fi del pla urbanístic del S3 podrà sol·licitar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua la devolució de l’aval bancari de 78.721,00 que es va 
constituir per garantir l’adequació dels sistemes públics de sanejament en alta per les 
noves necessitats que s’establien per l’aprovació del S3. 
 
INFORMO:
 
És cert que la sol·licitant administrador única de l’empresa Auba Móra d’Ebre, SL va 
tramitar l’aprovació del Pla Parcial de desenvolupament del S3 de Móra d’Ebre.
Com a conseqüència de la tramitació del pla urbanístic, es va fer necessari la 
formalització dels avals indicats.
 
La tramitació del Pla parcial del S3, va transformar el sòl urbanitzable en sòl urbà no 
consolidat, pendent de la urbanització i de la parcel·lació conforme a les condicions 
establertes.
 
L’aprovació i publicació del Pla Parcial, atorga als promotors uns drets i unes 
obligacions. Entre les obligacions hi ha les de urbanitzar els carrers conforme als 
paràmetres aprovats. Aquesta obligació encara no s’ha materialitzat. 
 
Examinat el pla parcial del sector 3, s’ha localitzat en el punt 13 un pla d’etapes on 
s’establia un termini de un any per a iniciar les obres d’urbanització i de 3 anys per al 
seu acabament, des de l’aprovació del document urbanístic. En base a que ha 
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transcorregut sobradament aquests terminis, i donat que encara no s’ha tramitat el 
projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització que desenvolupi aquest pla 
parcial, es pot considerar que ha perdut la seva efectivitat administrativa i vigència. 
Realitzada consulta als serveis territorials d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, també 
s’han manifestat en aquest sentit. 
 
Respecte a la sol·licitud que es fa en referencia a l’incompliment del termini concedit 
en conveni subscrit amb l’Ajuntament de Móra d’Ebre en data 11 de desembre de 
2013, cal fer diferents aclariments.
• No es cert que dit conveni s’hagi realitzat per finalitzar el pla urbanístic del S3
• El conveni que es va signat el 11 de desembre de 2013 tenia com objecte la 
finalització dels treballs d’urbanització del carrer que limita el S3 amb el S4-5. Aquest 
conveni es va signar a 3 bandes, essent una, la societat Auba Móra d’Ebre, SL,  que 
cedia els terrenys necessaris per materialitzar el carrer limítrof, una altra; la 
promotora Construccions Algueró Piñol, SL,  que es comprometia a realitzar els 
treballs i finalment l’altra part; Ajuntament de Móra d’Ebre, que es comprometia a fer 
complir el compromís de urbanitzar, en un termini no superior a 5 anys, per part de 
construccions Algueró Piñol, SL i a elaborar la documentació tècnica necessària per 
la urbanització de dit tram de carrer. Per part de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, també 
es va comprometre a tramitar i aprovar la modificació puntual de NNSS de l’àmbit del 
P6 segons documentació dels serveis tècnics de setembre de 2013.
• L’ajuntament de Móra d’Ebre va complir amb el compromís de tramitar i aprovar la 
modificació puntual de NNSS i el d’elaborar la documentació tècnica necessària per 
la urbanització del carrer. També ha instat en diverses ocasions a la constructora 
Construccions Algueró Piñol, SL a que finalitzes els treballs d’urbanització. Gràcies 
als diferents requeriments realitzats, s’ha aconseguit que els treballs d’urbanització 
s’hagin iniciat i es troben finalitzats els treballs de moviments de terres. També hi ha 
acopi de material sobre l’obra per tal de poder executar les voreres previstes. Tot i 
això, es cert que els treballs encara no s’han finalitzat. Caldrà seguir requerint a la 
promotora construccions Algueró Piñol, SL per tal de que finalitzi els treballs de 
urbanització en el termini més breu possible. 
 
CONCLUSIÓ:
 
Respecte al sector de planejament S-3 
El sector 3 de planejament ha perdut vigència per exhauriment dels terminis 
previstos en el pla d’etapes del pla parcial. El tècnic que subscriu entén que havent 
la sol·licitud expressa del promotor del pla parcial de deixar-lo sense efecte, i donat 
que mai ha esdevingut un pla definitivament gestionat (no es troben aprovats ni el 
projecte d’urbanització ni el projecte de reparcel·lació) procedeix admetre la petició. 
Per tant, es considera adequat que el ple de la corporació declari la caducitat de 
l’expedient i deixi sense efecte el pla parcial aprovat del S.3. Un cop s’hagi pres 
aquest acord, caldrà comunicar-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre als efectes oportuns i sobre tot per tal de que tregui del registre de 
planejament urbanístic el pla parcial del S-3. 
Si finalment la CUTTE dona el vist-i-plau a declarar la caducitat i deixar sense efecte 
el pla parcial,  es podrà tornar l’aval formalitzat a nom de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre de 127.985 € (12% de l’import de les obres d’urbanització) que garantien la 
finalització de les obres d’urbanització (encara no executades). També es podrà 
emetre un certificat de fi del pla urbanístic, en cas que dita aprovació esdevingui 
definitiva. Amb aquest certificat la promotora podria sol·licitar la devolució de l’aval 
que va formalitzar amb l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Respecte al conveni per finalitzar els treballs d’urbanització del carrer limítrof entre el 
S3 i S4-5
 
L’ajuntament ha complert amb tots els compromisos formalitzats en el conveni de 11 
de desembre de 2013, inclús en la instància a la constructora Algueró Piñol, SL per 
tal de que finalitzi els treballs. La constructora Algueró Piñol ha iniciat els treballs 
d’urbanització però encara no els ha finalitzat tot i els diferents requeriments des de 
l’Ajuntament.
Procedeix reincidir amb els requeriments a la constructora Algueró Piñol, SL per tal 
de que finalitzi els treballs d’urbanització.
 
No es poden lligar els compromisos contrets en base al conveni per la finalització 
dels treballs del carrer limítrof entre el S3 i S4-5 i el deslliurament dels drets i 
obligacions que atorguen l’aprovació del pla parcial urbanístic del Sector 3.” 
 
3.- En data 22 de novembre de 2021 s’ha emès informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir en aquest expedient, els fonaments 
jurídics del qual justifiquen el present dictamen.
 
2.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- La tramitació del Pla parcial del sector 3 va finalitzar amb la seva aprovació 
per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en acord de 
15 de desembre de 2006 i va donar conformitat al text refós del Pla parcial urbanístic 
del sector 3 de sòl urbanitzable, promogut per la senyora Carmen Hernàndez 
Escribà. El citat acord va ser publicat al DOGC mitjançant edicte de 10 de juliol de 
2008, un cop l’Ajuntament va presentar el document acreditatiu de la garantia exigida 
en l’esmentat acord. 
La garantia del 12 % del total del cost d’implantació dels serveis i d’execució de 
l’obra d’urbanització, per import de 127.985 euros va ser dipositada mitjançant aval 
inscrit amb el número 10000436171 al Registre Especial d’Avals i presentat al 
Registre General de l’Ajuntament (NRE 1492/2007). 
 
Aquesta garantia és condició d’eficàcia de l’executivitat immediata del pla parcial, així 
com per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva d’aquest pla, tal i com 
preceptua l’article 100 i 101 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i en virtut de l’acord de 15 de desembre 
de 2006 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
 
Pel que respecta a la normativa aplicable al cas que ens ocupa cal fer un anàlisi 
jurídic i interpretació de la legislació i jurisprudència sobre aquesta matèria. En 
aquest sentit cal destacar, entre d’altres, la STSJ de Catalunya núm. 6/2018, de 9 de 
gener de 2018, en la qual en el seu Fonament de Dret segon s’argumenta que la 
normativa aplicable a un cas de sol·licitud de devolució d’aval per a garantir les obres 
d’urbanització d’un sector industrial és la vigent en el moment de l’aprovació 
definitiva de la figura de planejament parcial. 
 
“...1.- Ninguna duda debe caber en orden que nos ocupa, ni más ni menos, una 
constitución de aval en el ámbito de una figura de planeamiento parcial de iniciativa 
particular aprobada definitivamente a 12 de marzo de 2002, por tanto con aprobación 
inicial y definitiva operadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2002, 
de 14 de marzo, de Urbanismo.
Por consiguiente, procede estar para esa figura de planeamiento parcial al régimen 
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jurídico establecido en el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo, y 
resulta innegable que resultaban de aplicación sus artículos 78 y siguientes .
…
Por consiguiente, para el recurso de apelación que se resuelve decaen las 
argumentaciones que procede estar a un régimen de cancelación de la garantía 
ajeno a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo, y sin 
que con ello se produzca ninguna vulneración del principio de igualdad cuando el 
legislador ha vertebrado en el tiempo y en razón a la legislación aplicable, incluido en 
derecho transitorio, lo que estimó más procedente en sede de aprobación definitiva 
de planeamiento parcial de iniciativa particular y sus garantías.
Y para la adhesión al recurso de apelación procede estimar la inaplicabilidad por 
razones temporales del artículo 161 del Decreto 305/2006, de 18 de julio (EDL 
2006/102717), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo, y por 
tanto carece de todo predicamento que examinemos su conformidad y ajuste a la 
legislación, ya que no resulta aplicable, del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio 
(EDL 2005/108352), por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Urbanismo, y Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto (EDL 2010/149456), que 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña.” 
Aleshores, si fem una interpretació extensiva d’aquesta sentència i apliquem per 
analogia la seva argumentació jurídica al supòsit que ens ocupa arribarem a la 
conclusió que el règim jurídic aplicable per a la devolució de la garantia dipositada 
mitjançant aval és el vigent durant l’aprovació inicial i definitiva del pla parcial del 
sector 3 de planejament, ergo, el Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat mitjançant 
el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
Segon.- L’article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, disposa pel que fa a l’executivitat i obligatorietat del 
planejament urbanístic el següent:
 
“Article 100
Executivitat i obligatorietat del planejament urbanístic
 
1. Les diverses figures del planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les quals 
correspon a l’Administració de la Generalitat són executives a partir de la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de 
les normes urbanístiques corresponents. Pel que fa al planejament urbanístic 
l’aprovació definitiva del qual correspongui als municipis, és aplicable el que 
estableixi la legislació de règim local.
 
2. Els particulars i l’Administració pública queden obligats al compliment de les 
disposicions sobre ordenació urbanística contingudes en aquesta Llei i en els 
instruments de planejament i de gestió que en derivin.
 
3. La constitució de la garantia a què es refereix l’article 101.3 és condició d’eficàcia 
de l’executivitat dels plans urbanístics derivats i dels projectes d’urbanització 
d’iniciativa privada.
 
El termini per a la constitució de la garantia és tres mesos des de la notificació de 
l’acord d’aprovació, i es prorroga per la meitat del termini si la persona promotora ho 
sol·licita abans que no fineixi. Si, un cop exhaurits els terminis, no s’ha constituït la 
garantia, la tramitació del pla resta sense cap efecte, llevat que hi concorrin raons 
d’interès general, en el qual supòsit l’òrgan competent pot procedir a tramitar la 

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



substitució del sistema d’actuació o bé de la modalitat d’aquest.
 
4. L’aprovació definitiva del projecte o dels projectes d’urbanització de tots els 
polígons d’actuació urbanística que integren el sector és condició d’eficàcia de 
l’executivitat dels plans parcials urbanístics en els supòsits i en els termes de l’article 
87.8.
 
5. Els diferents departaments exerceixen, d’acord amb les disposicions dels plans 
urbanístics, les facultats que els corresponguin segons la legislació aplicable per raó 
de la matèria.”
 
Així mateix, en relació a la publicació de l’aprovació definitiva de les figures del 
planejament urbanístic l’article 101 estableix el següent: 
 
“Article 101
Publicació de l'aprovació definitiva de les figures del planejament urbanístic
1. Els acords d'aprovació definitiva de tots els instruments del planejament urbanístic 
s'han de publicar en el diari o Butlletí Oficial corresponent i han d'indicar 
expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es puguin exercir correctament 
els drets de consulta i d'informació.
2. Si un instrument del planejament urbanístic és aprovat per silenci administratiu 
positiu, l'òrgan competent per a acordar-ne l'aprovació definitiva ha d'ordenar, d'ofici 
o a instància de part interessada, la publicació de l'aprovació en el diari o Butlletí 
Oficial corresponent i, si escau, ha de fer les notificacions que corresponguin.
3. Per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats i 
dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada, és requisit previ que s'asseguri 
l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per 
l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització.
4. Per a la publicació de l'aprovació definitiva d'un pla parcial urbanístic, en els 
supòsits a què fa referència l'article 87.8, és requisit previ que s'hagi aprovat 
definitivament el projecte o els projectes d'urbanització de tots els polígons d'actuació 
urbanística que integren el sector.
5. El lliurament a la comissió territorial d'urbanisme corresponent de la documentació 
a què fa referència l'article 86 és condició per a la publicació de l'acord d'aprovació 
definitiva dels plans urbanístics derivats adoptat per les administracions locals 
competents.”
 
Tercer.- El règim urbanístic del sòl del Sector 3 de planejament va passar 
d’urbanitzable a urbà no consolidat, amb la conseqüent aplicació dels següents 
preceptes del Text refós de la llei d’urbanisme, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol. 
 
En virtut de l’art. 44.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, els deures dels propietaris de sòl urbà no 
consolidat són els següents: 
 
“Article 44
 
Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable 
delimitat
1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i els propietaris o 
propietàries de sòl urbanitzable delimitat tenen els deures comuns següents: 
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament 
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urbanístic.
b) Cedir a l'ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l'àmbit d'actuació 
urbanística en què siguin compresos els terrenys, amb les especificitats següents: 
Primer. En sòl urbà, l'àmbit d'actuació és el del polígon d'actuació urbanística o el 
sector del pla de millora urbana, que poden ésser físicament discontinus.
Segon. En sòl urbanitzable delimitat, l'àmbit d'actuació és el sector del pla parcial 
urbanístic corresponent, que també pot ésser físicament discontinu.
c) Cedir a l'ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a 
l'execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general 
inclogui en l'àmbit d'actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys.
d) Costejar i, si escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-
se de les despeses d'instal·lació de les xarxes d'abastament d'aigua, de 
subministrament d'energia elèctrica, de distribució de gas, si escau, i de la 
infraestructura de connexió a les xarxes de telecomunicacions, a càrrec de les 
empreses subministradores en la part que, segons la reglamentació específica 
d'aquests serveis, no hagi d'anar a càrrec dels usuaris.
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic.
f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de 
l'habitatge protegit que eventualment els correspongui.
g) Conservar les obres d'urbanització, agrupats legalment com a junta de 
conservació, en els supòsits en què s'hagi assumit voluntàriament aquesta obligació 
o bé ho imposin justificadament el pla d'ordenació urbanística municipal o el 
programa d'actuació urbanística municipal, vinculant-la objectivament a la manca de 
consolidació del sòl o a la insuficiència de la urbanització.”
Tal i com s’indica en l’art. 44.1, lletra d) els propietaris de sòl urbà no consolidat han 
de costejar i, executar i cedir a l’ajuntament amb el sòl corresponent totes les obres 
d’urbanització previstes en l’actuació, obligació que a dia d’avui no s’ha complert. 
Quart.- En relació als terminis per a la tramitació dels plans urbanístics derivats i dels 
projectes d’urbanització, l’article 87.8 del DL 1/2005, de 26 de juliol disposa que:
“8. En el supòsit a què fa referència l'apartat 7, quan l'aprovació definitiva del pla 
parcial urbanístic correspon als ajuntaments, es pot adoptar simultàniament amb la 
del projecte d'urbanització. En el cas que no s'adoptin simultàniament, i també en el 
supòsit que l'aprovació definitiva correspongui a l'Administració de la Generalitat, 
l'executivitat de l'acord d'aprovació definitiva del pla i la consegüent publicació al diari 
oficial corresponent resten condicionades a l'aprovació definitiva del projecte 
d'urbanització. En el termini de dotze mesos des de la notificació de l'acord 
d'aprovació definitiva del pla s'ha d'acreditar a la comissió territorial d'urbanisme 
l'estat de tramitació del projecte d'urbanització. Si en aquest termini no es compleix 
aquesta condició d'acreditació o si, complint-se, resulta que el projecte d'urbanització 
no s'ha presentat a tràmit, la tramitació i l'aprovació definitiva del pla resten sense 
cap efecte. En el cas que el projecte s'hagi presentat a tràmit, la comissió territorial 
d'urbanisme ha d'establir un termini de sis mesos perquè se n'acrediti l'aprovació 
definitiva. Si finalment no es compleix aquesta condició, la tramitació i l'aprovació 
definitiva del pla resten sense cap efecte.”
Així doncs, l’aprovació definitiva del pla parcial del sector 3 va produir-se per part la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre mitjançant acord de 24 de 
juliol de 2006 i verificat el text refós per acord de la Comissió en data 15 de 
desembre de 2006. Aleshores, en aplicació de l’art. 87.8 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme al no tramitar-se el projecte d’urbanització del sector 3 i al no acreditar-
se l’estat de tramitació del mateix, la tramitació i l’aprovació definitiva del pla resten 
sense efecte.
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En l’informe dels Serveis tècnics municipals en què s’analitza la petició de la 
propietària del sector 3 de 15 de juliol de 2021 s’informa que “examinat el pla parcial 
del sector 3 s’ha localitzat en el punt 13 un pla d’etapes on s’establia un termini de un 
any per a iniciar les obres d’urbanització i de 3 anys per al seu acabament, des de 
l’aprovació del document urbanístic. En base a que ha transcorregut sobradament 
aquests terminis, i donat que encara no s’ha tramitat el projecte de reparcel·lació i 
projecte d’urbanització que desenvolupi aquest pla parcial, es pot considerar que ha 
perdut la seva efectivitat administrativa i vigència.” 
 Per tant, en aplicació dels  arts. 44.1, d) i e) i 87.8 del DL 1/2005, de 26 de juliol, el 
propietari del sector 3 no va donar compliment a la seva obligació de costejar i 
executar la urbanització en els terminis previstos en el pla d’etapes del pla parcial, 
així com tampoc s’ha pogut acreditar l’aprovació del projecte d’urbanització del 
sector, per la qual cosa, el pla parcial ha perdut la seva vigència i eficàcia 
administrativa, restant així sense efecte.
 
Cinquè.- La competència per a l’aprovació de la declaració de caducitat i deixar 
sense el pla parcial del sector 3 és del plenari ja que és l’òrgan que té atribuïda la 
competència per a l’aprovació en seu municipal del pla parcial, en virtut dels arts. 
22.2, c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 52.2, 
c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i en relació a l’art. 78.b) del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme el qual 
assigna a la Comissió Territorial d’Urbanisme l’aprovació definitiva dels plans parcials 
urbanístics, normativa aplicable en aquest expedient.
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent:
 
ACORD:
 
PRIMER: Declarar la caducitat i deixar sense efecte el Pla parcial del sector 3 de 
planejament, pels motius justificats a la part expositiva del present acord.
 
SEGON: Un cop declarada per tots els estaments la caducitat d’aquest expedient, 
que es procedeixi a aixecar les garanties obligatòries dipositades, en aplicació de la 
normativa urbanística aplicable.
 
TERCER: Comunicar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre als efectes oportuns i, especialment, per tal que doni de baixa 
aquest instrument de planejament derivat del Registre de planejament urbanístic de 
Catalunya, de conformitat amb l’art. 103 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 
QUART: Comunicar el present acord a la Sra. Carmen Hernández Escribà, amb 
l’advertiment que en cas de desenvolupar novament el sector 3 de planejament 
haurà de tramitar l’expedient del pla parcial amb el dipòsit de les garanties 
corresponents.
 
El Sr. Alcalde explica la motivació de la caducitat.
La Sra. Latorre comenta que afecta a la Sra. Hernandez però també hi ha afectat o 
vinculat el Sr. Alguero. El Sr. Alcalde respon que no, que el PP és íntegrament de la 
Sra. Hernandez i creu que el que es refereix la Sra. Latorre és l’execució del carrer 
que afecta només al Sr. Alguero que està pendent de lliurament.
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Expedient 1345/2021. Contractacions. Renting gespa pistes tennis

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 (JxM i no adscrit), En contra: 0 , Abstencions: 3 (PSC i 
ERC), Absents: 2

Expedient núm.: 1345/2021
Procediment: Obert simplificat sumari.
 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar, mitjançant 
procediment ordinari simplificat abreujat pel subministrament i instal·lació de gespa 
artificial a dos de les pistes de tennis del complex esportiu Móra d’Ebre mitjançant 
arrendament operatiu amb opció de compra.
Procediment: Obert simplificat abreujat
Tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: subministrament
Classificació CPV:  39293400-6 Gespa artificial. 
Codi NUTS: ES514  
Pressupost base de licitació:  36.365,40€   7.636,73€     44.002,13€
Preu màxim quota mensual              606,09€            127,28€               733,67€
(Número de quotes 60)
Valor estimat del contracte:  36.365,40 €
Garantia provisional: No 
Garantia definitiva:    No
 
 A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
 Document Data/Núm.
Acord aprovació expedient de l'òrgan de contractació 29/11/2021
Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques 30/11/2021
Anunci de licitació 03/11/2021
Informe de la Unitat Tècnica: requeriment documentació, certificat AETE 19/11/2021
 
Documentació justificant compliment obligacions tributàries 25/11/2021
Informe Unitat Tècnica proposta d’adjudicació 25/11/2021
 
Vista la proposta signada per la Unitat Tècnica de Valoració de data 25 de novembre 
de 2021, 
“... 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de la Unitat tècnica de 
valoració sobre la documentació presentada, i de conformitat amb l’establert a la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.
 
El Plenari de la Corporació 
 
ACORDA: 
 
PRIMER. Adjudicar el contracte pel subministrament i instal·lació de gespa artificial a 
dos de les pistes de tennis del complex esportiu Móra d’Ebre mitjançant arrendament 
operatiu amb opció de compra, en les condicions que figuren en la seva oferta i les 
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que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques a SPORT PLUS COURT, S.L., SL provist amb el CIF  
B65501884,  pel PREU base de licitació:  36.365,40 € més  7.636,73€ corresponent 
a l’IVA, Preu total  44.002,13 €. I un preu de quota mensual  de   606,09€  més  
127,28 €   d’IVA, preu total   733,67€ (Número de quotes 60)
 
SEGON. Són característiques i avantatges determinants, de què hagin estat 
seleccionada l’oferta presentada pel citat adjudicatari amb preferència a les 
presentades pels restants licitadors les següents d'acord amb les fórmules 
establertes en el plec de clàusules administratives particulars: 
 
 Preu: 44.002,13 € -  Preu quota mensual  733,67€(Número de quotes 60)
 Condicions generals de contractació:
 
 Material: Pavimento Microgreen
2 xarxes de competició homologades
 Manteniment: 2 vegades durant el cinc anys d’execució l’empresa 
subministradora  
 
TERCER. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de 
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
 
 QUART. Adonar del present acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar 
les anotacions comptables que procedeixin.
 
CINQUÈ. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 
dies.
 
SISÈ. Designar com a responsable del contracte a la regidora d’Esports. 
 
SETÈ. Habilitar al Sr. Alcalde President per la signatura de la documentació i tal com 
s’estableix a l’acord del Ple de la Corporació de delegació de competències de data 
26 de juny de 2019 a la Junta de Govern Local sigui aquest òrgan qui aprovi les 
resolucions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació. 
 
VUITÈ. Notificar el present acord a l’empresa SPORT PLUS COURT, S.L., com a 
adjudicatari d’aquest contracte informant-li que  la signatura del contracte  tindrà lloc 
el dia i hora acordat per ambdues parts i notificar-li.
 
NOVÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en 
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el 
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. Així mateix, comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic 
les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import 
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el 
Valor Afegit.
 
El Sr. Alcalde fa lectura de l’acord.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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Donar compte de les resolucions d'alcadia dictades d'ençà la darerra sessió

Es dona compte de les Resolucions i Decrets dictats per l’alcaldia, d’ençà la darrera 
sessió:
 
Nom Data Resum

DECRET 2021-0105 
[Resolució Alcaldia]

18/11/2021 
12:42

SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- 
Pagaments 2021 --

DECRET 2021-0104 [Decret 
de la convocatòria]

17/11/2021 
13:46

Expedient CIG/2021/6 -- Múltiples 
interessats --

DECRET 2021-0103 
[DecretRevocació]

16/11/2021 
9:07

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- 
Expedient 1541/2021 -- Decrets Generals --

DECRET 2021-0102 
[DecretRevocació]

16/11/2021 
8:43

SIA 2112075 -- 100 SECRETARIA -- 
Expedient 1541/2021 -- Decrets Generals -- 
Anul·lat per error en dades

DECRET 2021-0101 
[Resolució Alcaldia]

11/11/2021 
14:22

SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- 
Pagaments 2021 --

DECRET 2021-0100 [02. 
Proposta d'inici]

08/11/2021 
12:47

SIA 2112201 -- Expedient 1500/2021 -- 
Préstec a llarg termini per inversió --

DECRET 2021-0099 [03. 
Decret aprovació 9-21]

05/11/2021 
14:54

SIA 2112192 -- Expedient 1489/2021 -- 
Expedient 09/2021 de modificació de crèdit 
--

DECRET 2021-0098 
[Resolució Alcaldia]

04/11/2021 
15:04

SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- 
Pagaments 2021 --

DECRET 2021-0097 
[DecretAmpliacioJornada]

29/10/2021 
15:00

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

DECRET 2021-0096 
[Resolució Alcaldia]

26/10/2021 
14:35

SIA 2235655 -- Expedient 20/2021 -- 
Pagaments 2021 --

DECRET 2021-0095 
[DecretPersonal]

26/10/2021 
9:35

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

DECRET 2021-0094 
[DecretNomines]

26/10/2021 
9:35

SIA 2112075 -- 200 INTERVENCIÓ - 
COMPTABILITAT -- Expedient 1442/2021 
-- APROVAR NÒMINES, EMBARGS I 
RETRIBUCIONS REGIDORS OCTUBRE 
2021 --

DECRET 2021-0093 [Decret 
de la convocatòria]

25/10/2021 
15:02

Expedient PLN/2021/4 -- Múltiples 
interessats --

DECRET 2021-0092 [Decret 
de la convocatòria]

20/10/2021 
15:39

Expedient CIG/2021/5 -- Múltiples 
interessats --

 
 

 

Informacions alcaldia

No n'hagueren.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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