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Senyors, 
 
En resposta al seu escrit de data 2 de juliol de 2014, núm. RE 2578/2014, en relació al pla de 
modernització i racionalització, informar-los que el tenen a la seva disposició i el poden 
consultar a les oficines municipals. 
 
REPERCUSIÓ DEL PLA 
 
El que es buscava des de l’equip de Govern amb la elaboració d’aquest informe, era que de 
forma objectiva se’ns fes una diagnosi de la situació financera de l’ajuntament i l’anàlisi de 
les possibilitats d’inversió i viabilitat econòmica  d’aquest. L’anàlisi s’elabora en base a les 
liquidacions del darrers tres anys 2008-2010, analitzant la seva evolució i projectant als tres 
anys posteriors 2011-2014 en base a una sèrie de paràmetres d’estudi. 
 
Que diu aquest informe? Destacaríem tres punt bàsics:  

Rati d’endeutament és excessiu i condiciona les inversions futures amb recursos 
propis. 
La liquidació del 2010 reflexa dades que no són correctes ja que es contemplen uns 
drets reconeguts que no ho són. 
El romanent de tresoreria per a despeses generals podria ser negatiu per import 
aproximat de –500.000 €. 

 
Conclusions de l’equip de Govern, com repercuteix i condiciona l’acció de govern? 

La màxima prioritat serà la reducció de l’endeutament mantenint serveis. 
S’han de fer uns pressupostos reals on s’aconsegueixi un estalvi brut positiu i un 
romanent de tresoreria positiu. 
Els recursos propis són limitats i s’han de buscar recursos fora dels ordinaris. 

 
INFORME SEGUIMENT DEL PLA 
 
Pla Estratègic a seguir segons empresa consultora 
 

El Pla que ens aporta l’estudi, es basa en tres eixos bàsics: Consolidar un estalvi net 
positiu, un valor de romanent de tresoreria també en valors positius i situar el rati 
d’endeutament per sota del 110 % a finals de 2014. 
 
Segons el Pla, per aconseguir aquestes fites s’han d’augmentar els ingressos i a la 
vegada reduir despeses i ens diu com: 
 

Augmentar ingressos: 
 
Augment d’Impostos 

Cànon  explotació aparcament propietat de l’ajuntament. 
 
Reducció despeses : 

Canvi gestió en la recollida de brossa 
Disminució convenis enllumenat i neteja carrers. 
Revisió concessió cicle Integral de l’aigua. 

http://www.moradebre.altanet.org/media/upload/arxius/Altres/Pla_modernitzacio.pdf
http://www.moradebre.altanet.org/media/upload/arxius/Altres/Pla_modernitzacio.pdf
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Seguiment del Pla. 
   
Augment d’Impostos:  Des de l’equip de govern vam creure oportú,  donada la situació, que 
no s’havien d’augmentar i així ho vam fer fins al punt de practicar una reducció del 5% a l’IBI 
de naturalesa urbana i del 10 % a la brossa per aquest any 2014. 
Cànon  explotació aparcament propietat de l’ajuntament: Com ja hem dit abans i segons 
informe de situació financera, difícilment podríem emprendre inversions amb recursos 
propis, es va buscar un inversor privat que al final no ha fructificat, en conseqüència deixem 
de percebre el cànon del que parla el Pla. 
Reducció de despeses: En aquest sentit si que s’ha fet allò que ens proposava el Pla en la 
recollida de la brossa i amb els convenis, i actualment està en revisió  la concessió del cicle 
integral de l’aigua. 
 
Grau de compliment del Pla 
 
Estalvi net: S’ha aconseguit un estalvi net positiu de 960.594 € per l’any 2012 i de 393.907 € 
per l’any 2013. 
 
Romanent de tresoreria: 2011-2012 i 2013 amb romanent de tresoreria positiu, les magnituds 
d’aquest romanent vostès ja el tenen en les diferents liquidacions. 
 
Rati d’Endeutament: Per fer el càlcul del rati, l’estudi no contempla que l’any 2012 es va 
tenir que fer el préstec ICO Proveedores, pel pagament de factures anteriors al gener de 
2012 per  import de 670.000 € i que va servir per pagar les obres de Centre Cívic la 
Magdalena, Coberta Ajuntament i d’altres factures no imputables a l’actual equip de govern, 
i  sí contempla com a ingressos ordinaris el cànon explotació d’aparcament que no existeix. 
Així doncs, i descomptant aquestes magnituds, podem dir que el rati d’endeutament és 
l’esperat seguint la mateixa evolució que determina el Pla però sense aconseguir l’objectiu 
del 110 %. 
 
En conclusió direm que el grau de compliment del Pla és del tot satisfactori i que l’estudi de 
referència ens ha estat de força ajuda per poder complir els objectius marcats tot i no seguir 
fil per randa  el Pla pels motius ja explicats.  
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
Joan Piñol Mora 
Alcalde de Móra d’Ebre 
 
Móra d’Ebre , 4 de Juliol de 2014 
 


