
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 
25 DE NOVEMBRE DE 2019 

 
SENYORS/ES ASSISTENTS 

Sr. Alcalde-President: 
Sr. Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors/es membres: 

Sra. Inés Teresa Martí i Herrero 
Sr. Ramon Bel  i Serrat 

Sra. Núria Marco i Selma 
Sr. Miquel Subirats i Garriga 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 

Sr. Marc Fornós i Monllau 
Sra. Carla Bonfill i Cerveró 

Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
Sra. Cristina Sales i Roig 

Sr. Pau Cid i Espelta 
Sr. Pep  Simó i Parra 
Sra. Núria Pla i Toldà 

Sra. Núria Ferré i Cardona 
Sr. Agustí Tirado i Angulo 

Sra. Iris Castell i Cid 
Sr. Germán Ciscar i Pastor 

Sr. Félix Aliau i Arques 
Sr. Francesc Josep Miró i Melich 
Sra. Anna Maria Tomàs i Talarn 

Sr. Manel Masià i Almudever 
Secretària: 

Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 
 

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-cinc de novembre de dos mil dinou 
 
Essent les vint hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els membres de 
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde-
President, Adam Tomàs i Roiget, assistit de la sotasignant, Secretària de la Corporació, 
estant també present la Interventora accidental, Montserrat Ferré Peris, a l'objecte de dur 
a terme la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 28 d’octubre de 2019. 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 3858 a 4186 de 2019. 
3. Donar compte de les contractacions de personal. 
4. Designació de representant municipal a la Xarxa de ciutats i pobles per la 
sostenibilitat. 
5. Aprovació provisional de la modificació puntual numero 54 del POUM: “Modificació 
de l’article 105. Condicions de l’edificació de la clau 11. 
6. Atorgament d’autorització per la modificació del projecte “Pavelló poliesportiu PAV2”. 
7. Acceptació de constitució de drets reals en favor de l’Ajuntament d’Amposta. 
8. Sol·licituds de personal de declaració de compatibilitat. 
9. Aprovació de les instruccions municipals reguladores de les condicions que regiran la 
prestació dels serveis de neteja d’edificis públics de titularitat municipal i derogació de 
les instruccions aprovades el dia 9 de setembre de 2019. 
10. Aprovació inicial de l’expedient número 37 de modificació del pressupost per 
suplements de crèdits. 
11. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. 



 

12. Donar compte de la informació trimestral remesa al Ministeri d’Hisenda 
corresponent al tercer trimestre de 2019. 
13. Donar compte del període mig de pagament i de l’informe de morositat 
corresponent al tercer trimestre de 2019. 
14. Donar compte del cost efectiu dels serveis – any 2018. 
15. Atorgament de beneficis fiscals. 
16. Resolució definitiva d’expedient sancionador de gossos perillosos. 
17. Moció del grup municipal JxC per remodelar la Plaça de la Mola per combatre 
l’incivisme. 
18. Moció grup municipal de Som Amposta per crear un ajut a les rendes baixes nou. 
19. Moció del grup municipal JxC per aturar la degradació de la zona del Castell. 
20. Moció PSC – CP: Declaració institucional per eliminar la desigualtat envers l’esport 
femení i donar suport a les demandes professionals de l’Associació de dones futbolistes 
espanyoles. 
21. Precs i Preguntes. 
22. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec del regidor Sr. Francesc Josep Miró 
Melich. 
 
Obert l’acte per la Presidència el Ple, per unanimitat, acorda incorporar en tràmit 
d’urgència els assumptes següents: 
• Aprovació del manifest per l’eradicació de la violència envers les dones. Aquest 

assumpte passa a ser el primer punt de l’ordre del dia, motiu pel qual aquest resta 
modificat. 

• Moció del grup municipal del PSC – CP per reafirmar el compromís municipal per 
lluitar per l’eliminació de la violència envers les dones. 

• Moció del grup municipal Som Amposta perquè s’aprovi el ROM de l’equip de 
govern i així alliberar-nos dels abusos de l’Alcalde i poder parlar amb un mínim de 
llibertat. 

 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
000e?startAt=0.0&endsAt=81.0 
 
Seguidament va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes inclosos a l'ordre del 
dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords: 
 
1. MANIFEST PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 
Per la regidora Sra. Núria Ferré Cardona es dona lectura al manifest següent, el qual rep 
el suport unànime de tots i totes els i les membres de la Corporació. 
“Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019 
D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals, s'han 
situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels 
nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment 
invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per 
denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en 
evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes 
populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de 
feina i a casa. 
Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que 
es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot 
i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una 
societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat 
amb el crit de sororitat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi ha cap altra resposta 
possible front aquest greu atac contra els Drets Humans. 



 

Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de 
l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. 
Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un 
missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre la 
vida de les dones. 
Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i 
minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al 
seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem 
culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des dels 
moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les 
administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que 
una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets de 
ciutadania. 
Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb 
la implicació de totes les administracions i agents socials per l’eradicació de totes les 
violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. 
També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no 
han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual que ens han permès 
posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por. 
Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta transformació. Elles són les 
protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan urgent 
com imprescindible. 
Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les 
supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora 
d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que 
només un sí és sí i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia 
patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes als 
agressors. 
Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la 
valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les 
que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu 
soles! 
El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força. Cridem 
juntes: si en toquen a una, ens toquen a totes!” 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
000e?startAt=81.0&endsAt=334.0 
 
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 28 D’OCTUBRE DE 
2019. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia vint-i-vuit 
d’octubre de dos mil dinou. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
000e?startAt=334.0&endsAt=352.0 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 3858 a 4186  DE 2019. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 3532 a 3857 de 2019, restant el Ple 
assabentat. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
000e?startAt=352.0&endsAt=360.0 
 
 



 

4. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
• R.V.J. com a peó de la brigada del 5 de novembre al 31 de desembre de 2019. 
• F.LL.C. com auxiliar administratiu del 8 de novembre al 13 de desembre de 2019. 
• I.J.V. com administrativa del 27 de novembre de 2019 al 26 de maig de 2020. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
000e?startAt=360.0&endsAt=364.0 
 
5. DESIGNACÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES PER LA 
SOSTENIBILITAT. 
Havent d'estar representada la Corporació en diferents òrgans col·legiats, tant del propi 
Ajuntament, com societats mercantils municipals i altres òrgans en que l'Ajuntament ha 
d'estar representat. 
Atès que des de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat ens han demanat que 
es designi un presentant de l’Ajuntament d’Amposta en aquesta. 
De conformitat amb el que disposa l’article 38, 123 i següents del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
Vistos els antecedents i els fonaments de dret exposats, el Ple de la Corporació, per 
majoria, amb el vot favorable dels 16 membres del grup d’EA–ERC-AM i del membre del 
grup de JxA  i l’abstenció dels 2 membres del grup de Som Amposta i dels 2 membres 
del grup del PSC – CP, adopta els següents acords: 
PRIMER. Designar com a representant de l’Ajuntament d’Amposta en la Xarxa de Ciutats 
i Pobles per la Sostenibilitat a la regidora, la Sra. Núria Marco i Selma. 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la interessada i a la Xarxa  de Ciutats i Pobles 
per la Sostenibilitat. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
000e?startAt=364.0&endsAt=458.0 
 
6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 54 DEL POUM: 
“MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 105. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ DE LA CLAU 11. 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número 54 
del POUM: “Modificació de l’article 105. Condicions d’edificació de la clau 11”, redactada 
per l’arquitecta dels serveis tècnics municipals, Mercè Lavega Benet. 
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia  29 de juliol de 2019, va aprovar 
inicialment la proposta de modificació puntual, la qual ha estat exposada al públic 
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona del dia 8 
d’agost de 2019 i Diari El Punt Avui del dia 1 d’agost de 2019.  
S’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret Llei 1/2007, de 
26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en donar publicitat 
per mitjans telemàtics (pàgina web de l’Ajuntament) de la modificació puntual 
esmentada. 
Sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als Ajuntament dels 
municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta, havent emès 
informe favorable l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. 
En data 27 d’agost de 2019 l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre comunica 
que la modificació no és supòsit d’avaluació d’impacte ambiental, ni està inclosa dins de 
cap dels supòsits de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol. 
Durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació. 
D’acord amb el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme, 



 

aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 54 del 
POUM: “Modificació de l’article 105. Condicions d’edificació de la clau 11”, redactada per 
l’arquitecta dels serveis tècnics municipals, Mercè Lavega Benet. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment aprovada a la 
Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre instant la seva definitiva 
aprovació. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura de la 
documentació per a l’efectivitat del present acord. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
000e?startAt=458.0&endsAt=498.0 
 
7. ATORGAMENT D’AUTORITZACIÓ PER LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE “PAVELLÓ 
POLIESPORTIU PAV2”. 
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de març de 2019, va aprovar l’expedient per 
la contractació mitjançant procediment obert l’execució de les obres “Pavelló 
poliesportiu PAV2”, amb un pressupost d’execució per contracta de 2.523.431,44 €. 
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 20 de març de 2019, va adoptat 
l’acord que en la seva part dispositiva diu: 
“... 
TERCER. Adjudicar a UTE Becsa Servidel, el contracte per l’execució de les obres “Pavelló 
poliesportiu PAV2”, en les condicions següents: 
1. Preu: 1.913.756,49 € més 401.888,86 € (en concepte d’IVA) sent un total de 2.315.645,35 €. 
2. Ampliació del termini de garantia: 48 mesos 
3. Termini d’execució: 8 mesos 
...” 
En data 18 de novembre de 2019, l’arquitecte, Ivan Martín  Carreño, director facultatiu 
de l’obra sol·licita autorització per procedir a la redacció de la modificació del projecte, 
derivada de: 
1. La necessària modificació, requerida per l’Ajuntament, de les alçades i els materials 
dels tancaments interiors. 
2. La modificació de la instal·lació de ventilació i de la disposició i mida de les claraboies, 
derivada de la modificació dels tancaments interiors. 
3. La eliminació de la instal·lació de gas, substituint la producció d’acs i climatització amb 
plaques solars i reforç de caldera de gas per un sistema d’aerotèrmica reforçat amb 
plaques fotovoltaiques, aconseguint així que el consum energètic de l’edifici sigui 
pràcticament nul. 
4. El canvi d’orientació del desguàs de les aigües pluvials de la coberta del pavelló 
d’esgrima obliga a que el tancament de la façana oest del pavelló hagi de modificar-se, 
com la porta d’accés que serà més alta i menys ampla i a la formació d’una reixa de 
sanejament davant l’accés per la recollida d’aigües pluvials. 
El plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte no preveu la 
seva modificació. 
El Coordinador dels serveis municipals informa en data 19 de novembre de 2019 que 
les modificacions proposades pel director facultatiu de l’obra: 
a) El limiten a incorporar les variacions estrictament indispensables per a respondre a 
les causes objectives que la fan necessària. 
b) Estan justificades per la necessitat d’afegir obres  addicionals als inicialment 
contractats complint-se els requisits següents 
1. La modificació del projecte no suposarà una modificació contractual que superi el 50 
per 100 del seu preu inicial, IVA exclòs. 



 

2. El canvi de contractista no és possible per raons de tipus tècnic, en haver-se 
d’executar els canvis proposats juntament amb la resta de l’obra, generant un possible 
canvi de contractista un increment dels costos de l’obra. 
L’article 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant 
LCSP) disposa: “Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació 
del projecte i es compleixin els requisits que a tal efecte regula aquesta Llei, demanarà de 
l’òrgan de contractació autorització per iniciar el corresponent expedient que es 
substanciarà amb les següents actuacions: 
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica de la mateixa. 
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de 3 dies. 
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses 
complementàries precises.” 
L’article 205.de la LCSP determina: “1. Les modificacions que no preveu el plec de clàusules 
administratives particulars o que, tot i haver-les previst, no s’ajustin al que estableix l’article 
anterior, només es poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els requisits 
següents: 
a) Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que enumera l’apartat segon d’aquest 
article. 
b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 
2. Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre que 
aquesta compleixi tots els requisits que recull l’apartat primer d’aquest article, són els 
següents: 
a) Quan esdevingui necessari afegir obres, subministraments o serveis addicionals als 
inicialment contractats, sempre que es donin els dos requisits següents: 
1r. Que el canvi de contractista no sigui possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 
exemple que obligui l’òrgan de contractació a adquirir obres, serveis o subministraments 
amb característiques tècniques diferents dels inicialment contractats, quan aquestes 
diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o de manteniment que 
siguin desproporcionades; i, així mateix, que el canvi de contractista generi inconvenients 
significatius o un augment substancial de costos per a l’òrgan de contractació. 
En cap cas no es considera un inconvenient significatiu la necessitat de formalitzar una nova 
licitació per permetre el canvi de contractista. 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.” 
Vist l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar la sol·licitud d’autorització per a  la modificació del projecte de l’obra 
“Pavelló poliesportiu PAV2”, formulada pel director facultatiu de la mateixa. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al director facultatiu de l’obra, Serveis tècnics 
municipals i adjudicatària del contracte. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
000e?startAt=498.0&endsAt=566.0 
 
8. ACCEPTACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE DRETS REALS EN FAVOR DE L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA. 
L’Ajuntament d’Amposta té prevista l’execució del projecte “Construcció d’edifici al 
carrer sant Roc”, redactat per l’arquitecta Gemma Balada Franch i aprovat per la Junta 
de Govern Local, en sessió del dia 5 d’agost de 2019. 
El projecte contempla la construcció d’una planta soterrani, destinada a pàrquing, 



 

l’accés al qual està previst realitzar-se a través del pàrquing existent a l’edifici veí, ubicat 
al carrer Sant Roc, 10. 
La Comunitat de propietaris del pàrquing del carrer Sant Roc, 10, han manifestat la seva 
voluntat de realitzar les actuacions jurídiques necessàries per tal de que l’Ajuntament 
pugui executar les previsions recollides en el projecte referides a l’aparcament que 
s’han identificat a l’antecedent anterior. Concretament es preveu: 
a) La constitució en favor de l’Ajuntament d’Amposta d’un dret real de pas de caràcter 
gratuït i de duració indefinida sobre la rampa d’accés i el pàrquing de l’edifici del carrer 
Sant Roc, 10, per permetre l’accés a través del mateix a l’aparcament de l’edifici de nova 
construcció. 
b) La constitució en favor de l’Ajuntament d’Amposta d’un dret real d’ús de caràcter 
gratuït i de duració indefinida del pàrquing ubicat al carrer Sant Roc, número 10, propietat 
d’aquesta Comunitat. 
c) L’assumpció per part de l’Ajuntament d’Amposta per executar, al seu càrrec exclusiu, les 
obres necessàries per millorar la rampa d’accés al pàrquing ubicada a la finca del carrer Sant 
Roc, número 10, a canviar el motor de la porta del pàrquing, a canviar la porta del pàrquing 
actual, així com, a fer els tràmits i obres necessàries al pàrquing per tal d’adequar-lo a la 
normativa vigent. 
d) El compromís de realitzar la permuta de les places de pàrquing número 9 i 10 
ubicades en el pàrquing del carrer Sant Roc, número 10, amb dues places de pàrquing 
en l’edifici que es construirà per part de l’Ajuntament d’Amposta. D’aquesta manera es 
compensarà a la seva propietària per l’eliminació de les places de pàrquing número 9 i 
10 derivada de l’accés al pàrquing del nou edifici per la rampa del pàrquing de la finca 
ubicada al carrer Sant Roc, número 10.  
e) Si els canvis i modificacions anteriors afecten als coeficients de les places de pàrquing 
o inclús als habitatges de la Comunitat de Propietaris del carrer Sant Roc número 10; 
l’Ajuntament d’Amposta es farà càrrec de totes les despeses que aquests impliquin, tant 
notarials com del Registre de la Propietat, no havent de pagar de pagar ni la Comunitat 
de Propietaris del Pàrquing del carrer Sant Roc número 10 ni els propietaris actuals cap 
tipus de despesa. 
f) La Comunitat de propietaris del pàrquing del carrer Sant Roc, 10 autoritza a l’Ajuntament 
d’Amposta per l’execució de les obres de connexió de l’actual pàrquing amb el de nova 
construcció, d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecta, Gemma Balada Franch. 
Totes les despeses per l’execució de l’obra, així com la dels possibles desperfectes que es 
causin en l’edifici ubicat al carrer sant Roc, 10, serà assumides per l’Ajuntament d’Amposta. 
De l’informe dels serveis tècnics municipals resulta que l’assumpció per part de l’Ajuntament 
de la condició d’executar, al seu càrrec exclusiu, les obres necessàries per millorar la rampa 
d’accés al pàrquing ubicada a la finca del carrer Sant Roc, número 10, a canviar el motor de la 
porta del pàrquing, a canviar la porta del pàrquing actual, així com, a fer els tràmits i obres 
necessàries al pàrquing per tal d’adequar-lo a la normativa vigent, tenen un cost econòmic 
inferior al valor que representen els drets de pas i d’ús a constituir en favor de l’Ajuntament. 
De l’informe jurídic inclòs en el procediment resulta que no es poden considerar càrregues o 
gravàmens onerosos les condicions a assumir per l’Ajuntament següents: 
a) El compromís de realitzar la permuta de les places de pàrquing número 9 i 10 
ubicades en el pàrquing del carrer Sant Roc, número 10, amb dues places de pàrquing 
en l’edifici que es construirà per part de l’Ajuntament. 
b) Les despeses, tant notarials com del Registre de la Propietat, que se’n puguin derivar 
de l’acceptació i inscripció dels drets reals atorgats en favor de l’Ajuntament, així com 
aquells que es puguin derivar d’una possible modificació de les quotes de participació 
de les comunitats de propietaris. 
D’acord amb el que disposen: 
L’article 28 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’atorga als ens locals capacitat jurídica plena per 
adquirir, posseir, administrar i disposar tota classe de béns i drets. 



 

L’article 29 del Reglament del patrimoni on es determina que els béns i drets poden ser 
adquirits per qualsevol títol, onerós o gratuït de dret públic o de dret privat, d’acord 
amb el que estableixen les lleis.  
L’article 31.1 del Reglament del patrimoni que preveu que l’adquisició de béns o drets a 
títol gratuït no està sotmesa a cap tipus de restricció. No obstant això, si l’adquisició 
comporta l’assumpció d’una condició, una càrrega o un gravamen onerós, només es 
poden acceptar els béns quan el seu valor és superior al d’aquells. 
Vist l’informe jurídic, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 16 
membres del grup d’EA–ERC-AM i del membre del grup de JxA  i l’abstenció dels 2 
membres del grup de Som Amposta i dels 2 membres del grup del PSC – CP, acorda: 
PRIMER. Acceptar la constitució en favor de l’Ajuntament, dels drets següents: 
a) Dret real de pas de caràcter gratuït i de duració indefinida sobre la rampa d’accés i el 
pàrquing de l’edifici del carrer Sant Roc, 10, per permetre l’accés a través del mateix a 
l’aparcament de l’edifici de nova construcció. 
b) Dret real d’ús de caràcter gratuït i de duració indefinida del pàrquing ubicat al carrer Sant 
Roc, número 10, propietat d’aquesta Comunitat. 
Els drets reals esmentats s’adquiriran en concepte de béns patrimonials. 
SEGON. Acceptar les condicions a les que s’ha de subjectar la constitució dels drets 
reals esmentats en favor de l’Ajuntament. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura de 
quants documents, públics o privats, siguin necessaris per a l’efectivitat dels presents 
acords.  
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9. SOL·LICITUDS DE PERSONAL DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT. 
En data 30 de setembre de 2019, amb Registre d’Entrada número 17813, la Sra. S.P.B., 
treballadora de l’Ajuntament d’Amposta, com a Tècnica d’Orientació Laboral del 
departament de Polítiques Actives d’Ocupació sol·licita conciliar el lloc de treball pel 
qual està contractada amb l’Ajuntament d’Amposta amb el desenvolupament d’una 
activitat privada al Centre Impulsa’t realitzant tasques de consultes psicològiques i 
reeducacions psicopedagògiques a infants i adolescents, els dimarts a la tarda de 16:00 
a 20:00 hores. Per tant, l’horari en que demana desenvolupar aquesta segona activitat 
la realitzaria fora de la jornada de treball i de l’horari habitual amb que presta els seus 
serveis a l’Ajuntament d’Amposta, els dimarts a la tarda de 16:00 a 20:00 hores al Centre 
Impulsa’t, el qual és un Centre de règim jurídic privat. Realitzant en aquesta segona 
activitat tasques de  consultes psicològiques i reeducacions psicopedagògiques a 
infants i adolescents. Manifestant la Sra. P. que aquestes funcions que realitzaria en 
aquest centre privat no afecta a la seva relació contractual que té amb l’Ajuntament 
d’Amposta. 
El 23 d’abril de 2013, es va emetre per la Secretària municipal l’Informe 4/2013, sobre el 
règim d’incompatibilitats aplicable al personal al servei de la Corporació municipal. 
En data 28 d’octubre de 2019, s’ha emès per la Secretària General l’informe jurídic 
31/2019. 
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, correspon al Ple 
declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre 
compatibilitats, per la qual cosa,  el Ple municipal, per unanimitat acorda: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat de la Sra. S.P.B.,  treballadora de l’Ajuntament 
d’Amposta, tècnica d’orientació laboral del departament de Polítiques Actives 
d’ocupació de l’Ajuntament d’Amposta, per a l’exercici privat d’una segona activitat 
consistent en  realitzar tasques de  consultes psicològiques i reeducacions 



 

psicopedagògiques a infants i adolescents en el centre privat Impulsa’t, els dimarts a la 
tarda de 16,00 a 20,00 hores, fora de la jornada de treball i de l’horari laboral habitual, 
sense que aquesta activitat res tingui a veure amb les funcions que desenvolupa en 
l’Ajuntament d’Amposta. 
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat de la 
segona activitat a desenvolupar-se en el sector privat, detallat a l’Acord primer, queda 
subjecta al compliment de les següents limitacions i condicions: 
• No podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de 

caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats o particulars que es relacionen directament amb les que desenvolupi en 
el departament, organisme o entitat on estigui destinat. S’exceptuen d’aquesta 
prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, 
realitzen per si mateix directament els interessats. 

• No podrà desenvolupar activitats privades, incloses les de caràcter professional, 
sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars, en 
els assumptes en que estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o 
hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclou en especial en aquesta 
incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a que s’estigui 
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. 

• No podrà pertànyer a Consells d’Administració u òrgans rectors d’empreses o 
entitats privades, sempre que l’activitat de les mateixes estigui directament 
relacionada amb les que gestioni el departament, organisme o entitat en que presti 
els seus serveis el personal afectat. 

• No podrà desenvolupar, per si mateix o persona interposada, de càrrecs de tot 
ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb 
participació o aval del sector públic, qualsevol que sigui la configuració jurídica 
d’aquella. 

• No podrà tenir una participació superior al 10% en el capital de les empreses o 
societats a que es refereix l’apartat anterior. 

• Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i 
l’horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi del 
lloc de treball en el sector públic.  

• No percebre complements específics constituïts pel factor d’incompatibilitat, 
exclusivament o concepte equiparable ex art. 14 L 21/1987, de 26 de novembre, o 
percebre complements específics constituïts pel factor d’incompatibilitat si no 
superen el 30% de la retribució bàsica, exclosa l’antiguitat, de conformitat amb la 
interpretació sistemàtica i conjunt del disposat a l’art. 16.4 L 53/1984, de 26 de 
desembre, i l’article 14 L 21/1987, de 26 de novembre. 

• D’acord amb l’article 11 de la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del Personal al Servei 
de les Administracions Públiques i l’article 11.6 del Reial Decret 598/1985 sobre 
Incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat 
Social i de les Entitats, Organismes i Empreses dependents, no podrà realitzar 
activitats les quals estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control del Departament, Organisme, Entitat o Empresa a la que 
estiguin destinats o adscrits.  

• Sense perjudici de l’establert a l’article 12.1 L21/1987, en cap cas la suma de les 
jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada podrà superar la jornada 
ordinària de l’administració incrementada en un 50%. 

TERCER. Realitzar la inscripció de la resolució de compatibilitat per desenvolupar 
aquesta activitat privada en el registre de personal corresponent. 
QUART. Qualsevol canvi en les condicions en que s’autoritza aquesta segona activitat a 
la interessada, deixarà automàticament sense efecte l’acord de Ple de declaració de 



 

compatibilitat. 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a la interessada, al Departament de personal, 
al Departament de Secretaria, a la Intervenció municipal. 
 
En data 20 de setembre de 2019, amb Registre d’Entrada número 17163, el Sr. J.J.R., 
treballador personal laboral temporal, com a Tècnic per la realització del programa 
temporal d’implementació d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) sol·licita conciliar 
el lloc de treball pel qual està contractat amb l’Ajuntament d’Amposta amb el 
desenvolupament d’una activitat pública com a professor associat al Departament de 
Geografia de la URV (Campus Vila-Seca). En la mateixa instància, el Sr. J. especifica que 
aquesta segona activitat pública té una càrrega docent de 3’9 crèdits, que equival a 39 
hores, i que es desenvoluparia durant el primer trimestre de 2020, en horari de tarda, 
en cap cas coincidint amb l’horari laboral com a Tècnic SIG a l’Ajuntament d’Amposta.  
El 23 d’abril de 2013, es va emetre per la Secretària municipal l’Informe 4/2013, sobre el 
règim d’incompatibilitats aplicable al personal al servei de la Corporació municipal. 
En data 25 d’octubre de 2019, s’ha emès per la Secretària l’informe jurídic 30/2019. 
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei 
de Bases de Règim local i l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, correspon al Ple 
declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre 
compatibilitats, per la qual cosa, el Ple municipal, per unanimitat acorda: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat del Sr. J.J.R., treballador personal laboral temporal, 
com a Tècnic per la realització del programa temporal d’implementació d’un sistema 
d’informació geogràfica (SIG) per a l’exercici d’una segona activitat pública consistent en 
ser professor associat al Departament de Geografia de la URV (Campus Vila-Seca), 
durant el primer trimestre de 2020, en horari de tarda, en cap cas coincidint amb 
l’horari laboral com a Tècnic SIG a l’Ajuntament d’Amposta. 
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici públic de la 
segona activitat a desenvolupar-se en el sector públic, detallat a l’Acord primer, queda 
subjecta al compliment de les següents limitacions i condicions: 
• No es podrà percebre més d’una remuneració amb càrrec als pressupostos de les 

Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i empreses d’elles dependents o 
que resulti d’aplicació d’aranzel. 

• Solament pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector 
públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic ( art. 4.1 L 21/87 ). I que l’art. 
4.6 L 21/87 considera que aquest interès públic es dóna si es tracta d’un segon lloc 
de treball directament relacionat amb les tasques docents que són objecte del lloc 
de treball principal. Es pressuposa així mateix, l’interès públic si la funció docent 
objecte de la segona activitat estigués directament relacionada amb la funció o 
activitat que es considera principal. 

• Si bé, en els apartats 6è i 7è de l’article 4 L 21/87, també es preveuen altres 
supòsits de concurrència d’interès públic. 

• Tindrà la possibilitat de compatibilitzar les seves activitats amb el 
desenvolupament amb el càrrec electe de membre de la Corporació Local, tret que 
desenvolupin en la mateixa càrrecs retribuïts en règim de dedicació exclusiva 

• Per a autoritzar la compatibilitat de les activitats públiques, caldrà que la quantitat 
total percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en 
els Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de Director General, ni superi la 
corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària incrementada 
en els percentatges que s’indiquen en els mateixos. La superació d’aquests límits, 
en còmput anual, requerirà acord exprés del Ple de la Corporació Local en base a 
raons d’especial interès per al servei. 

• Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i 



 

l’horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi del 
lloc de treball en la segona activitat pública. 

• No percebre complements específics constituïts pel factor d’incompatibilitat, 
exclusivament o concepte equiparable ex art. 14 L 21/1987, de 26 de novembre, o 
percebre complements específics constituïts pel factor d’incompatibilitat si no 
superen el 30% de la retribució bàsica, exclosa l’antiguitat, de conformitat amb la 
interpretació sistemàtica i conjunt del disposat a l’art. 16.4 L 53/1984, de 26 de 
desembre, i l’article 14 L 21/1987, de 26 de novembre. 

• D’acord amb l’article 11 de la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del Personal al Servei 
de les Administracions Públiques i l’article 11.6 del Reial Decret 598/1985 sobre 
Incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat 
Social i de les Entitats, Organismes i Empreses dependents, no podrà realitzar 
activitats les quals estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control del Departament, Organisme, Entitat o Empresa a la que 
estiguin destinats o adscrits.  

TERCER. Realitzar la inscripció de la resolució de compatibilitat per desenvolupar 
aquesta activitat pública en el registre de personal corresponent. 
QUART.  Qualsevol canvi en les condicions en que s’autoritza aquesta segona activitat a 
l’interessat, deixarà automàticament sense efecte l’acord de Ple de declaració de 
compatibilitat. 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a l’interessat, al Departament de Personal, al 
Departament de Secretaria, a la Intervenció municipal. 
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10. APROVACIÓ DE LES INSTRUCCIONS MUNICIPALS REGULADORES DE LES 
CONDICIONS QUE REGIRAN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS PÚBLICS 
DE TITULARITAT MUNICIPAL I DEROGACIÓ DE LES INSTRUCCIONS APROVADES EL DIA 9 
DE SETEMBRE DE 2019. 
El Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió de 28 de gener de 2019, va aprovar, la 
constitució de la societat municipal denominada Amposta serveis municipals, SLU. i els 
seus estatuts segons els preceptes de la Llei de societats de capital, te la condició de 
mitja propi, el seu regim econòmic es l’any natural. Es va donar íntegre compliment a 
l’article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de la Llei de bases de regim Local. 
Amposta Serveis Municipals SLU, (en endavant AMSERMU SLU), proveïda amb el NIF 
número B-55.755.003; consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, tomo 3147, foli 
179, fulla T-54489, inscripció segona. Les accions que constitueixen el capital social 
d’aquesta societat municipal estan subscrites íntegrament per l’Ajuntament d’Amposta ( 
capital social 100% municipal ). 
El seu objecte social segons l’article 2.1.a) es la prestació de servies de neteja 
d’immobles, equipaments, instal·lacions i qualsevol tipus d’espais de titularitat, ús, i/o 
gestió municipal de l’Ajuntament d’Amposta i les seves entitats. 
El servei de neteja d’edificis de titularitat municipal és una competència pròpia, que en 
virtut de potestat d’autoorganització de l’Ajuntament, pot ser gestionada de forma 
directa per una societat mercantil de capital íntegrament de titularitat municipal. El Ple 
de l’Ajuntament d’Amposta té la potestat i la prerrogativa d’aprovar aquestes 
Instruccions internes, en tant, les mateixes són una concreció de les prestacions que 
constitueixen l’objecte social d’Amposta Serveis Municipal SLU d’acord amb els seus 
Estatuts socials, conservant l’Ajuntament les prerrogatives de direcció i gestió del servei.  
El Ple de l’ajuntament d’Amposta, en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2019, va 
aprovar les instruccions municipals reguladores de les condicions que regiran la 
prestació dels serveis de neteja dels següents edificis públics de titularitat municipal: 



 

• Miquel Granell 
• Soriano Montagut 
• Consol Ferre 
• Piscina Municipal, (interior i exterior) 
• Piscina poble Nou 
• Oficina cultura i festes (mercat) 
• Residencia baladres 
• Nova oficina casetes mestres 
L’Ajuntament d’Amposta és titular d’altres edificis municipals que en l’actualitat el servei 
de neteja està encarregat a tercers mitjançant un contracte de prestació de serveis, la 
voluntat de l consistori és resoldre aquesta situació i traslladar aquest servei de neteja a 
d’Amposta Serveis Municipal SLU. 
D’acord amb el que disposen els articles 22 i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local; l’article 189 del Reglament d’obres activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i els articles 249, 255 i 257 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.  
Vist l’informe jurídic de Secretaria 20/2019, de 3 de setembre, el Ple de la Corporació, 
per majoria amb el vot favorable dels 16 membres del grup d’EA–ERC-AM i  l’abstenció 
dels 2 membres del grup de Som Amposta, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del 
membre del grup de JxA , adopta els següents acords: 
PRIMER. Derogar, íntegrament, amb efectes 31 de desembre de 2019, les Instruccions 
municipals reguladores de les condicions que regiran la prestació dels serveis de neteja 
d’edificis públics de titularitat de l’Ajuntament d’Amposta per part de la societat 
municipal Amposta serveis municipals, SLU., així com les possibilitats de millora en 
forma d’instruccions internes aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió 
celebrada el dia 9 de setembre de 2019. 
SEGON. Aprovar les Instruccions municipals reguladores de les condicions que regiran 
la prestació dels serveis de neteja d’edificis públics de titularitat de l’Ajuntament 
d’Amposta per part de la societat municipal Amposta serveis municipals, SLU., així com 
les possibilitats de millora en forma d’instruccions internes. Aquestes instruccions 
s’adjunten al present acord com Annex 1 i són d’obligat compliment per la societat 
municipal. 
TERCER. En relació als exercicis 2020 i següents, s’adopta el compromís de consignar 
crèdit adequat i suficient als pressupostos municipals per fer front a les despeses que 
se’n derivin, restant en tot cas l’autorització de dita despesa supeditada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en cada moment. 
QUART. Notificar aquest acord a Amposta serveis municipals, SLU., als efectes de que el 
seu Consell d’administració i el seu Conseller delegat aprovi, doni la seva conformitat al 
present acord, i executi els termes de la instrucció amb efectes inicials segons els 
termes de la instrucció. 
CINQUÉ. Notificar aquest acord al Departament de serveis municipals, a la Sra. Cecília 
Cartes, al Departament de recursos humans, Secretaria, Intervenció i Tresoreria de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
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11. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 37 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS. 
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2019 el passat 28 de desembre de 2018, 
ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden demorar-se fins 
el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit o el pressupostat resulta insuficient: 



 

Suplements de crèdit 
01/330/68902 Recuperació i posada en valor de la celòquia del Castell 156.349,76 € 
01/334/62500 Adquisició obres d'art 2.843,50 € 
Total suplements de crèdit 159.193,26 € 
En concret, la modificació comprén actuacions que es finançaran en càrrec a la baixa 
d’una sèrie d’aplicacions pressupostàries, i el canvi de finançament en les relatives a 
inversions. En concret, el finançament prové: 
Finançament 
00/9206/68200 Nova Fase Rehabilitació Esglèsia de Poble Nou 75.000,00 € 
09/1532/60904 Eliminació barreres arquitectòniques 8.244,22 € 
13/4312/63200 Rehabilitació del Mercat 5.224,22 € 
09/454/61903 Treballs reparacions de camins 2017 28,38 €  
02/3233/63200 Adequació lavabos centres escolars 5.092,99 € 
12/432/60900 Actuacions foment territorial del turisme 62.759,95 € 
01/3343/62900 Escultures 2.843,50 € 
    159.193,26 € 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de la Corporació, 
per majoria amb el vot favorable dels 16 membres del grup d’EA–ERC-AM,  l’abstenció 
dels 2 membres del grup de Som Amposta i dels 2 membres del grup del PSC – CP i el 
vot en contra del membre del grup de JxA , adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient número 37 de modificació del pressupost de 2019 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 
Modificació de crèdit número 37: suplements crèdits 
Suplements de crèdit 159.193,26 € 
Capítol 6: Inversions 159.193,26 € 
Finançament 159.193,26 € 
Capítol 6: Inversions 159.193,26 € 
SEGON. Canviar la finalitat dels préstecs següents: 
Canvi finalitat préstecs 
Nova Fase Rehabilitació Esglèsia de Poble Nou Préstec 2018 LaCaixa 75.000,00 € 
Eliminació barreres arquitectòniques Préstec Sabadell 2017 8.244,22 € 
Rehabilitació del Mercat Préstec LaCaixa 2016 5.224,22 € 
Treballs reparacions de camins 2017 P.Sabadell 2017 28,38 €  
Adequació lavabos centres escolars Préstec 2017 Santander 5.092,99 € 
Actuacions foment territorial del turisme Préstec Sabadell 2017 62.759,95 € 
TERCER. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils, 
tant als taulers d'anuncis com al Butlletí oficial de la província, als efectes que els 
interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients. 
QUART. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini 
d'exposició al públic no es presentin reclamacions. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
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12. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
Vist l’expedient de reconeixement d’obligacions extrajudicial de crèdit format per les 
obligacions d’exercicis anteriors contingudes a la relació ADOAMP número 1373, la qual 
ascendeix a un import líquid de 7.334,03 euros, i que conté les factures corresponents a 
la contraprestació a l’Agència Catalana de l’Habitatge pel lloguer de tres habitatges en 
virtut del conveni signat amb la mateixa, començant la relació per la factura de 
desembre de 2018 de l’habitatge ubicat al carrer Tarradelles 166, 3-3, i acaba per la 
factura de novembre de 2018 de l’habitatge ubicat al carrer Lleó 15, 2-6. 
Les qual es tramita d’acord amb allò establert a l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 
20 d’abril, i la base 18 i 20 d’execució del pressupost. 



 

A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les 
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació 
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències 
lesives per a les parts, i vist l’informe favorable del TAE adscrit a Intervenció així com 
l’informe d’intervenció limitada prèvia favorable, de data 18 de novembre de 2019. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: aprovar les obligacions d’exercicis 
anteriors contingudes en la relació ADOAMP número 1373, la qual ascendeix a un 
import líquid de 7.334,03 euros, i que conté les factures corresponents a la 
contraprestació a l’Agència Catalana de l’Habitatge pel lloguer de tres habitatges en 
virtut del conveni signat amb la mateixa, començant la relació per la factura de 
desembre de 2018 de l’habitatge ubicat al carrer Tarradelles 166, 3-3, i acaba per la 
factura de novembre de 2018 de l’habitatge ubicat al carrer Lleó 15, 2-6. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
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13. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ TRIMESTRAL REMESA AL MINISTERI D’HISENDA 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. 
A continuació es dona compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment de les 
obligacions trimestrals de subministrament de informació de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, desenvolupada per la 
ordre HAP/2105/2012, que es transcriu a continuació: 
“I.- Antecedents. 
I.I.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera(endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base el 
funcionament de les Administracions Públiques. A l’article 6 s’estableix l’obligació de les 
Administracions Públiques de subministrar tota la informació necessària per al 
compliment de les disposicions de dita llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el 
seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments 
comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades. 
I.II.- El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, ha desenvolupat les obligacions de subministrament de 
informació previstes en la LOEPSF. Concretament, l’article 16 recull les obligacions 
trimestrals de informació de les entitats locals. 
I.III.- Atenent a la disposició transitòria única de la Ordre, aquest article ha entrat en 
vigor el dia 1 de gener de 2013. 
I.IV.- L’article 4 de la Ordre imposa la centralització del compliment de la obligació de 
remissió i recepció de informació “En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat 
que exerceixi les seves funcions”. 
II.- FONAMENTS DE DRET 
II.I.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
II.II.- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
II.III.- Reial Decret Llei 500/1990, e 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer 
del títol sisé de la Llei 39/1988. 
II.IV.- Ordre EHA 365/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
II.V.- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
II.VI.- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions e 



 

subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012. 
II.VII.- Ordre HAP/2082/2014, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012. 
III.- INFORME 
III.I- D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF, i el desenvolupament del 
mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, concretament els articles 4 i 16 de la 
mateixa, aquesta Interventora en funcions ha complert amb la seva obligació de 
remissió de subministrament de la informació trimestral corresponent al tercer 
trimestre de 2019, en temps i forma, el darrer 31 d’octubre de 2019. Havent-se tramés 
la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de las 
Entidades Locales”, 
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/trimestrales2019/, s’adjunta 
annex al present informe justificant de la remissió. 
III.II- La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de remissió, és 
part de la que es recull a l’article 16 de la Ordre HAP/2105/2012, i s’ha materialitzat en 
els formularis que ha dissenyat la Subdirección General de Estudios Financieros y 
Financiación de la Entidades Locales, complimentats a través de la Oficina Virtual abans 
citada. S’adjunta còpia impresa dels formularis remesos. 
Respecte l’Ajuntament i el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre: 
Datos presupuesto actualizado y ejecución 

 
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica √ 
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes  √ 
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros  √ 
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes  √ 
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras  √ 
F.1.1.8 Remanente de Tesorería √ 
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería √ 
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones  √ 
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre  √ 
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años  √ 
F.1.1.16 Pasivos Contingentes √ 
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación √ 
F.1.1.18 Préstamos morosos √ 
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 

 
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con 
normas SEC 

√ 

F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 
2/2012 y DA 16ª TRLRHL)  

√ 

Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)  √ 
Anexo IA4 Avales de la Entidad √ 
Anexo IA5 Flujos internos  √ 
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones √ 
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones √ 
Anexo IB4 Operaciones atípicas √ 
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas" √ 
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos" √ 
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)  √ 
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP √ 
Respecte l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM: 
F.1.2.0 Actualización de Estados financieros, situación de ejecución y deuda √ 



 

F.1.2.1 Balance ORDINARIO  √ 
F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias ORDINARIO  √ 
F.1.2.9 Calendario y Presupuesto Tesorería √ 
F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos  √ 
F.1.2.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda √ 
F.1.2.14 Perfil vencimiento de la deuda a 10 años  √ 
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 

 
F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC √ 
F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 
2/2012 y DA 16ª TRLRHL)  

√ 

ID3 Adicional Pérdidas y Ganancias  √ 
ID4 Información Provisiones  √ 
ID5 Transferencias recibidas  √ 
ID6 Inversiones en activos no financieros  √ 
ID7 Inversiones Financieras empresas del grupo √ 
ID8 Actuaciones efectuadas por empresas públicas  √ 
ID9 Transferencias concedidas  √ 
ID10 Financiación afectada √ 
III.III.- La informació s’ha subministrat partint de les dades vigents a 30 de setembre de 
2019 i les previsions del pla econòmic financer per a 2019-2020, aprovat en sessió 
plenària de 29 de juliol de 2019. 
III.IV.- Pel que respecta a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, i el Consorci del Museu 
de les Terres de l’Ebre, les dades i estimacions realitzades són les facilitades per 
aquests. 
IV.- CONCLUSIONS DEL INFORME D’AVALUACIÓ. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents, a 31 de desembre de 2019, 
l’Ajuntament d’Amposta, en termes consolidats compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i amb la regla de la despesa. En referència al període mig de pagament, 
l’Ajuntament d’Amposta presenta unes dades de 8,48, l’Hospital Comarcal d’Amposta, 
SAM, de 100,08 i el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre de 53,20, essent el PMP 
global de 42,58. Finalment, el rati de deute se sitúa en un percentatje inferior al 75%. No 
obstant això, s’haurà de portar a terme el pertinent seguiment de l’execució del 
pressupost per ajustar les estimacions a l’evolució efectiva del mateix.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
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14. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT I DE L’INFORME DE MOROSITAT 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. 
A continuació es dona compte i el Ple de la Corporació resta assabentat dels llistats 
trimestrals de morositat corresponents al tercer trimestre de 2019 comunicats al 
Ministeri d’acord amb el que disposa l’article 4.1,b) de l’Ordre HAP/2015/2013, 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. 
Així mateix es dona compte del període mig de pagament a proveïdors corresponent al 
tercer trimestre de 2019, que és de 58,60 dies, restant el Ple assabentat. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
000e?startAt=1293.0&endsAt=1300.0 
 



 

15. DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS – ANY 2018. 
Seguidament es dona compte del càlcul del cost efectiu dels serveis 2018, corresponent 
als serveis de competències pròpies dels municipis que figuren a l’Annex II de l’Ordre 
AHP/2075/2014, de 6 de novembre, amb el detall següent: 
Servei Cost efectiu 
Enllumenat públic 853.323,30 € 
Cementiri 79.552,73 € 
Recollida de residus 72.431,64 € 
Neteja viària 456.826,07 € 
Abastament domiciliari d’aigua potable 101.282,57 € 
Clavegueram 147.184,99 € 
Accés als nuclis de població 0,00 € 
Pavimentació vies públiques 952.976,63 € 
Parc públic 325.021,12 € 
Biblioteca pública 313.664,72 € 
Tractament de residus 0,00 € 
Protecció civil 18.134,35 € 
Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social 

 
 

1.963.109,47 € 
Prevenció i extinció d’incendis 0,00 € 
Instal·lacions esportives d’ús públic 1.824.426,29 € 
Transport col·lectiu urbà de viatgers 153.462,36 € 
Medi ambient urbà 4.602,00 € 
Medi ambient urbà: parcs i jardins públics 325.021,12 € 
Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans 0,00 € 
Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació acústica, 
lumínica i atmosfèrica 

 
4.602,00 € 

Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística  
15.129,06 € 

Protecció i gestió del patrimoni històric 108,66 € 
Protecció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de 
sostenibilitat financera 

 
0,00 € 

Conservació i rehabilitació de l’edificació 0,00 € 
Evacuació i tractament d’aigües residuals 147.184,99 € 
Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l’ens local  

35.537,90 € 
Policia local 2.271.823,68 € 
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat 0,00 € 
Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local  

204.618,37 € 
Fires 233.651,48 € 
Abasts, mercats i llotges 116.737,09 € 
Comerç ambulant 0,00 € 
Protecció de la salubritat pública 31.503,20 € 
Activitats funeràries 52.258,32 € 
Promoció de l’esport 397.402,90 € 
Instal·lacions esportives 1.877.770,38 € 
Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 641.673,11€ 
Promoció de la cultura 660.780,98 € 
Equipaments culturals 358.609,96 € 
Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria  

0,00 € 
Cooperar amb les administracions educatives corresponents en la  



 

obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres 
docents 

 
0,00 € 

Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local 
destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o 
d’educació especial 

 
 

1.795.689,78 € 
Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en 
l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions 

 
 

157.086,31 € 
El Ple resta assabentat. 
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16. ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS. 
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Poble nou resort, SL., que manifesta que 
havent pagat la taxa de llicència d’obres i l’ICIO pels treballs d’ampliació d’hotel, vol 
acollir-se a la bonificació que contempla l’ordenança reguladora de la taxa de llicència 
d’obres.  
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de Gestió Tributària, 
l’entitat sol·licitant ha pagat les liquidacions per la taxa de la llicència d’obres i l’ICIO per 
l’ampliació de l’hotel ubicat a la Ronda dels Pins número 27 del Poble Nou del Delta, 
havent-se-li practicat les següents liquidacions: 

Import   pagat 
- Liquidació 858173 en concepte de reforma interior hotel  3.230,36       11/12/2015 
- Liquidació 938840 en concepte d’ampliació complementària  1.506,88       30/08/2017 
- Total        4.737,24 
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t, 
respectivament, amb la rúbrica bonificacions, i amb l’objecte de fomentar la implantació 
de comerç i industria, la possibilitat de concedir bonificacions fiscals aplicables a la taxa 
de llicència d’obres i a l’ICIO a aquelles activitats empresarials, industrials, comercials o 
de serveix que se sol·liciten a comptar de l’entrada en vigor d’aquest nou articulat 
aplicable a comptar del 22 de juny de 2016, i atenent a les següents característiques: 
Plantilla mitjana Bonificació fora polígons Bonificació polígons 
1 sol treballador 50,00 % 75,00 % 
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 % 
De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 % 
D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 % 
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 % 
Les activitats empresarials que vagin destinades a cafeteries, pubs, bars, encara que 
aquests continguin en el projecte activitats infantils, lúdiques o altres els serà aplicable 
un percentatge lineal únic de subvenció d’un 10% sobre el cost de les taxes i llicències a 
les que fa referència la present ordenança que haguessin abonat efectivament en 
caràcter previ. 
El procediment a seguir per a la concessió de les bonificacions anteriors serà el següent: 
1.- Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la documentació 
acreditativa del compliment d’algun dels requisits previstos als apartats anteriors, pel 
qual sol·licita la bonificació que, per a l’apartat corresponent al foment d’implantació 
d’activitats empresarials consistirà en la justificació de la creació dels llocs de treball. 
Comprovació dels requisits.- 
Petició del particular interessat.- A dita petició haurà d’adjuntar-se la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits previstos als apartats anteriors, pel qual 
sol·licita la bonificació que, per a l’apartat corresponent al foment d’implantació 
d’activitats empresarials consistirà en la justificació de la creació dels llocs de treball. 
Requisit de temporalitat.- Es compleix amb el requisit de temporalitat de petició 



 

establert per l’art. 7.4. de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa, per quant no ha passat 
el termini d’un any des del pagament o la meritació de la mateixa (ampliació 
d’establiment efectiu de l’establiment). 
Requisit de la contractació de personal.- L’interessat ha acreditat dos altes a de la 
Seguretat Social règim general i amb caràcter definitiu els dies 15 de maig de 2017 i 11 
d’agost de 2017. 
Requisit d’instal·lació.- El requisit d’instal·lació ja ha tingut lloc en el moment de la 
presentació de la sol·licitud per part del subjecte passiu segons s’indica en l’informe de 
la Regidoria d’Indústria i Empresa. 
Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret: 
Ordenança reguladora de l’ICIO. 
Art. 4 – Exempcions, bonificacions i reduccions. 
Ordenança reguladora de la Taxa de Llicència d’Obres 
Art. 7 – Exempcions i bonificacions. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER . Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona interessada consistent 
en el 68,00 % de la quota liquidada pels indicats tributs. 
SEGON. Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent detall: 
Liquidacions Import Quantitat 

pagada 
% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat a 
tornar 

858173 3230,36 3230,36 68% 2196,64 2196,64 
938840 1506,88 1506,88 68% 1024,68 1024,68 
Total . . . .     3221,32 
TERCER. Procedir a practicar una bonificació del 68,00% dels tributs liquidats per un 
import de 3221,32 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat per la sol·licitant. 
QUART. Advertir a la persona interessada que aquesta bonificació quedarà supeditada 
al compliment de mantenir la plantilla mitjana declarada durant un termini mínim de 
dos anys des de que es va produir l’alta de l’activitat, en cas contrari l’Ajuntament 
reclamarà el reintegrament de la quantitat indegudament pagada. 
 
Vista la sol·licitud presentada per A.S. Ll., en la que demana la devolució per ingressos 
indeguts de l’obra que no s’ha executat per haver renunciat a l’execució de la mateixa. 
La sol·licitant va presentar autoliquidació en la que va computar com a base imposable, 
als efectes de la liquidació de l’ICIO i de la Taxa de Llicència Urbanística, els següents 
conceptes, tots ells en relació a la ampliació d’habitatge unifamiliar al carrer Ronda del 
Mar número 9 d’Amposta: 
Liquidació 1008011: 
Base imposable:    57.243,96 
Llicència d’obres  0,20%        114,49 
I.C.I.O.    2,80%     1.602,83  

  1.717,32 
Aquesta liquidació fou pagada el dia 24 de maig de 2019. 
L’article 102 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 2/2004 diu: “1. 
La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 
instal·lacions u obra, i s’estén per tal, a aquests efectes, el cost de l’execució material 
d’aquella. No formen part de la base imposable l’IVA i demés impostos anàlegs propis 
de règims especials, les taxes, preus públics locals relacionats, en el seu cas, amb la 
construcció instal·lació u obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici 
empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el 
cost de l’execució material.” 
Els tributs liquidats expressats en l’apartat anterior afecten a dos conceptes tributaris el 
règim jurídic dels quals s’expressa en el RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en les respectives ordenances municipals, 
meritant-se segons el següent detall: 



 

Taxa per la llicència d’obres: 
L’article 2 de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa diu: “El fet imposable de la taxa el 
constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a verificar si els 
actes d’edificació i ús del sòl a què es refereix la Llei d’urbanisme, Text Refós aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i que s’hagin de realitzar en el terme municipal, 
s’ajusten a les normes urbanístiques, d’edificació i policia en l’esmentada Llei i en el Pla 
General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi.” 
L’article 6.2 de l’ordenança reguladora diu: “En cas que el sol·licitant hagi formulat 
desestimen, abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar 
seran del 50 per cent de les que s’assenyalen en el número anterior, sempre que 
l’activitat municipal s’hagués iniciat. 
Impost sobre la construcció, instal·lació o obra: 
L’article 1 de l’ordenança reguladora d’aquest impost diu: “1. Constitueix el fet 
imposable de l’impost la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l’obtenció de la llicència d’obra 
o urbanística corresponent, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva 
expedició correspongui a aquest municipi.” 
L’article 7 de l’ordenança reguladora diu: “Acreditament. L’impost s’acredita en el 
moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que hom no hagi 
obtingut la llicència corresponent.” 
En atenció al diferent règim jurídic aplicable a cadascú dels tributs meritats caldrà ara 
determinar quins efectes tindrà en cadascú d’ells la sol·licitud de devolució per 
ingressos indeguts que demana l’entitat reclamant: 
Quant a la Taxa per llicència d’obres, com s’ha indicat, el fet imposable consisteix en 
l’activitat municipal tècnica i administrativa tendent a verificar si les obres que es 
projecten executar s’adapten a la normativa urbanística vigent, per la qual cosa en el 
moment de l’atorgament de la llicència queda del tot perfeccionat el fet imposable 
d’aquest tribut, produint-se aquest fet el dia 28 de novembre de 2014 mitjançant acord 
de la Junta de Govern Local. 
Quant a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i prenent en consideració el 
que diu l’article 103 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, respecte a gestió tributària de l’impost cal indicar que el 
naixement del fet imposable i la quantificació de la base imposable tenen lloc en 
moments diferents, a saber: en quant al naixement del fet imposable pot tenir lloc bé 
per la mera iniciació de les obres, per la concessió de la preceptiva llicència o per la 
presentació de la declaració responsable per part de l’interessat en la que faci constar 
el pressupost de l’obra que pretén executar. En quant a la quantificació de la base 
imposable, en el moment de la sol·licitud de llicència i pràctica de l’autoliquidació té lloc 
una quantificació provisional del pressupost de l’obra que es pretén executar, quantitat 
que està subjecta a revisió i actualització per part de l’Ajuntament un cop finalitzada 
l’obra i tenint en compte el cost real i efectiu de la mateixa, corregint, en el seu cas, la 
liquidació provisional, practicant la corresponent liquidació definitiva. 
Per tot l’indicat i atenent als següents fonaments de dret: 
TRLRHL 2/2004 
Art. 102.1 – Base imposable, quota i meritació. 
Art. 103 – Gestió tributària de l’impost. 
OM 11 – Taxa Llicències Urbanístiques 
Art. 5 – Base imposable. 
Art. 6 – Quota tributària. 
Llei 58/2003, General Tributària 
Art. 31 - Devolucions derivades de la normativa de cada tribut. 
Art. 66 – Terminis de prescripció. 
Art. 67 – Còmput dels terminis de prescripció. 
Art. 31 – Devolucions derivades de la normativa de cada tribu. 



 

És per tot l’indicat que es proposa la següent 
RD 1065/2007, RGGIT 
Art. 122 i ss – Devolucions derivades de la normativa de cada tribut. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Atesa la renuncia formulada per la interessada que va ser acceptada 
mitjançant decret 3370/2019 del 9 de setembre de 2019, procedeix aplicar un 50% de 
gestió a la llicència d’obres i practicar la devolució per ingressos indeguts de la 
diferència i del concepte de l’ICIO atenent al següent detall: 
Liquidació Tribut Import pagat Fet imposable A tornar 
1008011 LLICÈNCIA OBRES 114,49 57,25 57,25 
1008011 ICIO 1602,83 0,00 1602,83 
Segon. Acordar practicar la devolució aplicant el criteri que regeix les normatives de la 
Taxa per Llicència d’obres i de l’ICIO, per no haver-se meritat el fet imposable de l’ICIO, 
consistent en la realització de l’obra, per l’import de 1.660,08 €. 
Tercer. Procedir a practicar la devolució al compte que l’interessada ha indicat en la 
seva sol·licitud. 
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17. RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’EXPEDIENTS SANCIONADORS DE GOSSOS PERILLOSOS. 
Atès que en data 7 de març de 2019 de per Decret d'aquesta Alcaldia núm. 839/2019, 
s’incoa expedient sancionador, pel procediment abreujat, per tractar-se d’una falta greu 
de menys de 600€, per la infracció de l'article 2 apartat 1 i article 3 apartat 4 de la Llei 
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i 
article 3 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos consistent respectivament en portar el gos 
deslligat i sense morrió a la via pública, no tenir assegurança de responsabilitat civil i no 
tenir la llicència municipal. El gos a l’anar deslligat i sense morrió ha atacat a un altre 
gos i a la seva propietària causant lesions tant a l’animal com a la seva propietària, 
davant del portal de l’Av. de la Ràpita, 103, segons denúncia efectuada pels agents de la 
Policia Local el dia 3 de març de 2019 a les 21,00 hores.  
Atès que els càrrecs que se li imputen constitueix una infracció administrativa greu 
tipificada a l’article 7 apartat 3 a) i e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos 
Atès que la sanció que pot correspondre a la infracció esmentada és una multa amb 
import que oscil·la des de 150,25 € a 1.500,00 € , i valorades les circumstàncies i fets 
anteriors i d’acord amb el que disposa l’ article 11 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, es considera que la 
sanció hauria de ser de 550,00 € 
Atès L'article 49 de la llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
disposa que són competents per a imposar sancions sobre animals potencialment 
perillosos l’Alcalde per a les infraccions lleus i els plens dels Ajuntaments per a les greu. 
Atès el que disposen: 
Articles 2 apartat 1 i article 3 apartat 4 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos i art. 3 del Decret 170/2002 d’ 11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos 
Articles 13, 14 i 18, Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
Article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 



 

PRIMER. Imposar al Sr. D.F.G., una multa per import de 550,00 € per infracció a l‘article 2 
apartat 1 i article 3 apartat 4 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 3 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos consistent 
respectivament en portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, no tenir 
assegurança de responsabilitat civil i no tenir la llicència municipal 
SEGON. Ordenar la intervenció definitiva de l’ animal per tal de determinar el seu destí 
o altres mesures legalment contemplades 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'interessat, Oficina de gestió tributària i Policia 
local. 
 
Atès que en data 17 de maig de 2019 per Decret d'aquesta Alcaldia núm. 1869/2019, 
s’incoa expedient sancionador, pel procediment abreujat, per tractar-se d’una falta greu 
de menys de 600,00 €, consistent en infracció de l’article 3 apartats 1, 2 i 4 i article 2 
apartat 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i articles 3 i 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, consistent respectivament 
en posseir/portar el gos sense certificat del cens municipal, sense assegurança de 
protecció civil, sense morrió a la via pública, sense llicència municipal i sense microxip, 
segons denúncia efectuada per l’ agent de la Policia Local tip 4503 el dia 9 d’abril de 
2019 a les 20:16 hores.  
Atès que els càrrecs que se li imputen constitueix unes infraccions administratives lleus 
i greus tipificada a l’article 2 apartat a) i article 3 apartats b) i e) de la Llei 10/1999 de 30 
de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 
Atès que la sanció que pot correspondre a la infracció esmentada és una multa amb 
import que oscil·la des de 150,25 € a 1.500,00 € , valorades les circumstàncies i fets 
anteriors i d’acord amb el que disposa l’ article 11.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, es considera que la 
sanció hauria de ser de 150,25 € 
Atès L'article 49 de la llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
disposa que són competents per a imposar sancions sobre animals potencialment 
perillosos l’Alcalde per a les infraccions lleus i els plens dels ajuntaments per a les greu. 
Atès el que disposen: 
Articles 3 apartats 1, 2 i 4, article 2 apartats 1 i 2 apart a) de la Llei 10/1999 de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i articles 3 i 4 del 
Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos 
Articles 13, 14 i 18, Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
Article 49 de la llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Imposar al Sr. J.P.I.E., una multa per import de 150,25 € per infracció a l ‘article 
3 apartats 1, 2 i 4, article 2 apartats 1) 2) apart a) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i articles 3 i 4 del Decret 
170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos 
SEGON. Notificar aquesta resolució a l'interessat i Oficina de gestió tributària. 
 
Atès que en data 24 de maig de 2019 per Decret d'aquesta Alcaldia núm. 1938/2019, 
s’incoa expedient sancionador, pel procediment abreujat, per tractar-se d’una falta greu 
de menys de 600,00 €, consistent en infracció de l'article 3 apartats 1, 3 i 4 de la Llei 



 

10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i 
article 3 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, consistent respectivament en portar el gos sense 
certificat dels cens municipal, sense l’assegurança de responsabilitat civil i sense la 
llicència municipal, segons denúncia efectuada pels agents de la Policia Local tips 4604 i 
4503 el dia 5 de maig de 2019 a les 16:30 hores.  
Atès que els càrrecs que se li imputen constitueix una infracció administrativa greu 
tipificada a l’article 7 aparts 2 a) i 3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
Atès que la sanció que pot correspondre a la infracció esmentada és una multa amb 
import que oscil·la des de 150,25 € a 1.500,00 € , i valorades les circumstàncies i fets 
anteriors i d’acord amb el que disposa l’ article 11.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, es considera que la 
sanció hauria de ser de 150,25 € 
Atès L'article 49 de la llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
disposa que són competents per a imposar sancions sobre animals potencialment 
perillosos l’Alcalde per a les infraccions lleus i els plens dels ajuntaments per a les greu. 
Atès el que disposen: 
Articles 3 apartats 1, 3 i 4 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 3 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
Articles 13, 14 i 18, Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
Article 49 de la llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Imposar a la Sra. C.P.E.A., una multa per import de 150,25 € per infracció als 
articles 3 apartats 1, 3 i 4 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 3 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos portar el gos sense 
certificat dels cens municipal, sense l’assegurança de responsabilitat civil i sent la 
llicència municipal. 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la interessada i Oficina de gestió tributària. 
 
Atès que en data 27 de juny de 2019 per Decret d'aquesta Alcaldia núm. 2486/2019, 
s’incoa expedient sancionador, pel procediment abreujat, per tractar-se d’una falta greu 
de menys de 600,00 €, consistent en infracció de l'article 2 apartat 1 de la Llei 10/1999 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment, consistent en que 
realitzant el servei els agents actuants, observen com al Passeig Canal de la locaqlitat 
d’Amposta i a bastants metres del propietari, es trobava un gos de la raça creuat Pitbull 
Terrier, el qual no portava morrió i tampoc cadena que el subjectés,  segons denúncia 
efectuada pels agents de la Guàrdia Civil tips B07652U i X32029Q el dia 5 de juny de 
2019 a les 10:10 hores.  
Atès que els càrrecs que se li imputen constitueix una infracció administrativa greu 
tipificada a l’article 7 apartat 3,e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
Atès que la sanció que pot correspondre a la infracció esmentada és una multa amb 
import que oscil·la des de 150,25 € a 1.500,00 € , i valorades les circumstàncies i fets 
anteriors i d’acord amb el que disposa l’ article 11.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, es considera que la 
sanció hauria de ser de 150,25 € 
Atès L'article 49 de la llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 



 

disposa que són competents per a imposar sancions sobre animals potencialment 
perillosos l’Alcalde per a les infraccions lleus i els plens dels ajuntaments per a les greu. 
Atès el que disposen: 
Articles 2 apartat 1, 7 apartat 3,e) i 11.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. 
Articles 13, 14 i 18, Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
Article 49 de la llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Imposar a la Sra. C.S.B., una multa per import de 150,25 € per infracció de 
l'article 2 apartat 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment per portar el gos deslligat i sense morrió per la via pública. 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la interessada i Oficina de gestió tributària. 
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18. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JXC PER REMODELAR LA PLAÇA DE LA MOLA PER 
COMBATRE L’INCIVISME. 
Després d’acceptar-se pel grup municipal que ha presentat la moció la proposta de 
modificació formulada pel Sr. Alcalde, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció següent: 
“Lo barri del Grau, dels més antics d’Amposta, amb el pas dels anys ha anat degradant-
se degut a l’antiguitat i l’abandonament de molts dels seus edificis, degradació 
agreujada per l’estat d’abandonament de la via pública, especialment degradats els 
carrers els que no tenen sortida de vehicles, com Lepant i Ponent i per la falta de més 
control públic sobre l’ocupació d’habitatges i el seu ús per activitats delictives, generant 
greus problemes de convivència. 
A falta d’un pla global per afrontar la problemàtica de la degradació del Grau, 
presentem una primera acció pal·liativa, remodelar un espai problemàtic, objecte de 
queixes contínues i reiterades dels veïns des de fa anys; la plac ̧a de la Mola, amb 
mesures d’urbanisme preventiu, remodelar l’espai públic per dificultar l’incivisme. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Amposta pren l’acord d’estudiar la viabilitat de forma 
més oberta de les següents mesures: 
a) Multiplicar la il·luminació́. Substituir les faroles de les façanes per focus col·locats en 
pals que il·luminin amb més intensitat la plac ̧a i voltants, eliminant angles foscos i 
reduint la sensació d’inseguretat. Estudis recents relacionen l’augment de la il·luminació 
en zones conflictives amb la reducció en més d’un terç dels fets delictius. 
b) Poda dels arbres de manera que no tapen la il·luminació de nit i facin ombra de dia. 
c) Enderrocar l’embigat i els murets d’obra vista que dificulten la visibilitat i generen 
amagatalls i substituir-los per escales, com està la resta de la plac ̧a. 
d) Substituir los bancs per cadires per evitar generar punts de consum grupal. 
e) Prohibir l’estacionament al perímetre de la plac ̧a en pilons i eixamplar les voreres per 
eliminar les barreres arquitectòniques que dificulten la mobilitat dels ciutadans 
d’Amposta. 
f) Per evitar que l’incivisme se traslladi a la placeta adjacent del carrer Dos de Maig, 
retirar a la part superior de la placeta los bancs i substituir lo paviment per un parterre 
enjardinat, i al lateral de la placeta, eliminar la placa i gravats franquistes que 
incompleixen la llei de memòria històrica, tapar l’espai en forma de font perquè no es 
faci servir com a lloc de reunió i netejar les pintades que donen mala imatge. 



 

g) Així mateix instem l’equip de govern a actualitzar el registre d’habitatges ocupats i 
edificis abandonats i emprendre-hi mesures, ja sigui acabar amb les ocupacions o 
tapiar-los per evitar-les o evitar acumulació́ de brutícia que generi més mala imatge del 
barri. 
Totes estes actuacions que proposo, de baix cost i fàcil implementació, no solucionaran 
los problemes del Grau, però̀ és un inici per començar a revertir la degradació que 
pateix.” 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816e3b5455016e88e633b2
000e?startAt=1358.0&endsAt=1792.0 
 
19. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL DE SOM AMPOSTA PER CREAR UN AJUT A LES RENDES 
BAIXES NOU. 
Amb la incorporació de la proposta de modificació formulada per per la regidora del 
grup municipal del PSC  - CP, Sra. Anna Tomàs i acceptada pel grup municipal que l’ha 
presentat, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció següent: 
“Des de 2005 existeix un ajut econòmic a les rendes baixes, on els pensionistes que no 
superin certes rendes hi poden accedir. Són uns ajuts d’entre 100 i 140 euros, un cop 
l’any per a fer front a diverses despeses. 
Popularment la gent gran ho ha relacionat amb el rebut de la brossa. 
Ens sembla molt encertada aquesta ajuda i cal que continuï. 
L’ajuntament  va oferir un altre ajut lligat a la contribució. Durant tres anys moltes 
famílies en van poder gaudir. Per problemes legals es va retirar. 
Quan hi ha un problema el que cal es solucionar-ho. 
Consultat al departament d’intervenció la possibilitat de crear un ajut a les rendes 
baixes, sense el requisit de ser pensionista i amb gairebé els mateixos paràmetres que 
l’altre ho veuen bé. 
El principi el mateix, amb 3 anys d’empadronament, renda ... 
Com diuen, si hi ha un, és del tot factible poder afegir un semblant per no dir quasi 
igual. 
Creiem que si un pensionista que cobra 1.900 euros te dret a cobrar un ajut i que consti 
que ens sembla genial. També té dret una família que cobra 1.000 euros i paga els 
mateixos impostos. 
Per això demanem: 
1. Modificar les bases de l’actual ajut econòmic a les rendes baixes.” 
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20. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JXC PER ATURAR LA DEGRADACIÓ DE LA ZONA DEL 
CASTELL. 
Després d’acceptar-se pel grup municipal que ha presentat la moció la proposta de 
modificació formulada per la regidora del grup municipal del PSC  - CP, Sra. Anna 
Tomàs, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció següent: 
“El recinte del Castell d’Amposta, és un espai històric i cultural del nucli antic que s’ha 
anat degradant amb el pas dels anys. És un conegut que és un punt de tràfic 
d’estupefaents i recentment s’ha observat que durant les nits, especialment el cap de 
setmana, es converteix un espai de consum de begudes alcohòliques i d’incivisme, 
sobretot la zona del fossat. 
Les restes arqueològiques i el recinte en general sofreixen vandalisme i incivisme de 
forma continuada. Així, tanmateix, amb el pas dels anys s’ha anat incrementant una 
considerable colònia felina, que va degradant les restes arqueològiques amb conforme 
s’incrementa la seva població́. 
Aquesta degradació́ s’engloba dins la dinàmica general de degradació́ del nucli antic 



 

d’Amposta, que requereix mesures globals urgents immediates. El Castell és un espai 
únic i singular d’Amposta, que atreu visitants i usuaris d’ESARDI i la Biblioteca, i és 
intolerable que es degradi. 
Proposem mesures, per que s’implementin el més aviat possible, aprofitant les obres 
del projecte de reconstrucció́ de la Cel·lòquia del Castell. Per aquest motiu, l’ajuntament 
de Amposta pren els següents acords: 
a) Tancar amb un reixat durant la nit les dues passarel·les que comuniquen amb la 
plaça del Castell, ja que en horari nocturn tant la biblioteca com ESARDI estan tancats i 
s’evitarà̀ que es vandalitzi la Cel·lòquia quan estigui acabada o que la plaça sigui un punt 
d’activitats insalubres. 
b) Tancar amb un reixat l’accés el pas estret que hi al final del carrer del Fossat que 
permet accedir a la zona de davant de la torre de Sant Joan i retirar-ne els bancs. 
c) Que les entitats animalistes locals es facin càrrec de la manera que estimin 
convenient de la colònia felina del Castell.” 
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21. MOCIÓ PSC – CP: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER ELIMINAR LA DESIGUALTAT 
ENVERS L’ESPORT FEMENÍ I DONAR SUPORT A LES DEMANDES PROFESSIONALS DE 
L’ASSOCIACIÓ DE DONES FUTBOLISTES ESPANYOLES. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acord aprovar la moció que es transcriu a 
continuació: 
“Declaració institucional per eliminar la desigualtat envers l’esport femení i donar 
suport a les demandes professionals de l’Associació de dones futbolistes 
espanyoles. 
La igualtat de gènere ha de ser present en el dia a dia de la vida quotidiana de la dona, 
però malauradament no és així en cap dels diferents àmbits socials, econòmics, 
culturals, polítics o esportius, ja que les relacions de gènere existents continuen 
perpetuant la desigualtat i dotant de prestigi i valor econòmic a allò masculí. Fenòmens 
com l’esquerda salarial o el sostre de vidre són obstacles als que s’enfronten les dones 
quan s’endinsen a l’àmbit públic i particularment als entorns laborals.  
Les dones esportistes comparteixen les mateixes disciplines i el mateix sacrifici que els 
homes esportistes, però ni els esforços ni tots els seus èxits es valoren per igual, ja que 
entre el reconeixement, les condicions laborals i salarials i els recursos destinats a elles 
i a ells hi ha un abisme. Aquestes son les dones que guanyen mundials, com el passat 
mundial de futbol de França on van aconseguir visibilitzar i donar relleu a l’esport 
femení, en un espai tradicionalment masculinitzat. La immensa desigualtat que viuen 
aquestes dones en relació als seus companys de club és indecent. 
És per tots aquests motius que aquests dies estem assistint a les reivindicacions 
protagonitzades per les dones de l’Associació de Futbolistes, que porten més d’un any i 
una vintena de reunions lluitant per un conveni col·lectiu digne que contempli 
qüestions bàsiques com el 75% de la jornada laboral, un salari mínim anual de 20.000€, 
regular els contractes de mitja jornada o una ajuda a la maternitat de 600€. I els seus 
col·legues homes? La desigualtat és evident, el seu salari mínim està fixat en 155.000€ 
anuals. Reivindicacions no sols justes, sinó necessàries si volem que la igualtat comenci 
a ser efectiva i real, tant en el mon del futbol com en la societat en general. Però 
aquestes esportistes, fins ara sols havien obtingut la resistència de la patronal a les 
seves reivindicacions.  
Davant aquests fets, prop de 200 jugadores futbolistes de Primera Divisió van acordar 
fer vaga el cap de setmana del 16 i 17 de novembre, amb un seguiment absolut de la 
vaga del futbol femení on es van suspendre tots els partits de la jornada 9. La pilota no 
va rodar, una circumstancia que no havia succeït mai en un campionat similar en tot el 
món. Afortunadament, el dilluns 18 de novembre després d’una llarga reunió, van 



 

aconseguir un conveni que ara està damunt la taula esperant l’acord definitiu que s’ha 
fixat per a meitat desembre. El futbol femení està prop d’aconseguir una fita.  
La ciutadania d’Amposta i el seu Ajuntament defensem la igualtat plena, treballem 
conjuntament per eradicar tot tipus de desigualtat derivada de les relacions de gènere i 
l’ordre simbòlic patriarcal, apostem pel reconeixement i el protagonisme de les dones i 
recolzem el dret de les nenes, les joves i les dones a una pràctica esportiva amb els 
mateixos recursos, oportunitats i reconeixements que els seus companys masculins. 
En l’actualitat dones ampostines practicants d’esports representen la ciutat d’Amposta 
amb orgull, prenent part i assolint destacats triomfs en les competicions d’alt nivell amb 
els seus clubs respectius. Dones que amb les seves qualitats i entrega han esdevingut 
referents indiscutibles i mereixen gaudir, sense cap mena de dubte, d’una igualtat plena 
en el seu acompliment laboral. 
És per això que aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades fa la 
següent declaració: 
Primer. Reconèixer la llarga lluita de les dones esportistes per dotar de visibilitat i 
reconeixement la pràctica esportiva femenina i per obrir nous camins i oportunitats a 
les dones de les següents generacions. 
Segon. Expressar el nostre compromís, potenciar i donar suport a l’esport femení que 
es practica a la nostra ciutat i treballar per superar qualsevol biaix de gènere tant en les 
condicions com en el valor i reconeixement de la pràctica esportiva femenina.  
Tercer. Tenir màxima cura en el llenguatge utilitzat en els mitjans de comunicació i 
xarxes socials que depenguin de l’ajuntament o en aquelles que les quals l’ajuntament 
col·labori, per a que no hi hagi cap tipus de discriminació lingüística.  
Quart. Exigir als mitjans de comunicació amb els quals l’ajuntament té algun tipus de 
relació contractual, que es compleixi la igualtat de quotes en les noticies esportives, ja 
que l’esport femení generalment no gaudeix del mateix reconeixement, visibilitat i 
seguiment que els seus companys esportistes.  
Cinquè. Donar suport a les reivindicacions protagonitzades per l’Associació de Dones 
Futbolistes Espanyoles com abanderades en la defensa d’unes condicions laborals 
dignes per l’esport professional femení.  
Sisè. Traslladar aquesta declaració a les entitats esportives de la nostra ciutat i a 
l’Associació de Dones Futbolistes Espanyoles.” 
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22. PRECS I PREGUNTES. 
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23. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DEL REGIDOR SR. FRANCESC 
JOSEP MIRÓ MELICH. 
En data 19 de novembre de 2019, RE número 21341, al Sr. Francesc Josep Miró Melich, 
regidor de l’Ajuntament d’Amposta del grup municipal dels socialistes d’Amposta (PSC  - 
CP), ha presentat escrit de renúncia al seu càrrec de regidor de l’Ajuntament  per motius 
professionals. 
D’acord amb el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim electoral general, l’article 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, l’article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per la 
presa de possessió de càrrecs o funcions públiques i la Instrucció de la Junta Electoral 
Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals, el Ple 
de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents ACORDS: 



 

PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia presentada pel regidor Sr. Francesc Josep 
Miró Melich al càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Amposta, pel motiu que ha estat 
exposat. 
SEGON. Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central als efectes de 
que procedeixi a lliurar la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del 
candidat o candidata que per ordre de la llista electoral presentada pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC – CP) a les eleccions municipals 
de 2019 correspongui. 
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URGÈNCIES. 
Aprovada per unanimitat la seva urgència es tracten els assumptes i s’adopten els 
acords següents: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC – CP PER REAFIRMAR EL COMPROMÍS 
MUNICIPAL PER LLUITAR PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acord aprovar la moció següent: 
“El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de 
l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la 
Violència envers les dones. És un dia per reflexionar, i sobretot, per reivindicar. Per 
reflexionar per part de tota la societat sobre la cultura i valors intrínsecament 
masclistes que impregnen tots els àmbits de la societat i que no només discriminen la 
meitat de la població, sinó que inclús, en algun moment neguen que les dones siguin 
assassinades pel fet de ser dones. També és un dia per reivindicar solucions, la 
renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar 
contra aquesta vulneració dels drets humans a nivell global. 
L'any 2014, Espanya va ratificar el Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita 
contra la violència envers les dones (Conveni d'Istambul) i que és d'obligat compliment. 
La violència envers les dones és estructural i històrica. Es troba present en tots els 
països i cultures, independent del nivell educatiu i la posició social, en totes les seves 
expressions (verbal, física, jurídica, psicològica, econòmica, social...). La violència 
masclista és una de les violacions de drets humans més persistents del món. En el 
present decenni assistim a una ofensiva visible a escala mundial, europea i 
específicament, estatal, contra els drets de les dones i les polítiques feministes per 
garantir-los. 
Aquest any, el 25N no sols és una data especialment significativa perquè hem superat 
les mil dones assassinades des del 2003, any on comencem el recompte oficial, ho és a 
més perquè ens trobem en una situació en la qual la reacció antifeminista està en les 
institucions i tenim partits governant, o donant suport a governs i imposant la seva 
agenda, que neguen fins i tot que aquesta violència existeixi, tot i que les dades 
demostren que és la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme 
mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. 
A més, els darrers temps s'han fet públiques diverses violències sexuals grupals que 
han patit noies molt joves en llocs públics i la trista resposta de la justícia patriarcal ha 
fet que milers de dones i homes ens mobilitzéssim per denunciar la cultura de la 
violació, tan arrelada pels valors misògins. 
En aquest context, els grups municipals reivindiquem les polítiques feministes com 
l'eina més útil per fer front als partits neomasclistes: coeducació, tolerància zero davant 
la violència masclista i aplicar la transversalitat feminista a totes les accions polítiques. 
Les polítiques d’igualtat d’oportunitats i amb perspectiva de gènere, d’educació, salut, 
acompanyament a la inserció laboral i les polítiques de suport a les persones amb 
dependència són innegociables i imprescindibles per a una convivència justa i per a 



 

alliberar les dones del cicle de violència i de la posició de ciutadanes de segona a què 
l’androcentrisme les aboca. Els darrers anys s'han produït avanços legislatius molt 
significatius en matèria de lluita contra la violència masclista: la Llei orgànica 1/2004, de 
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la Llei 
5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i comptem des 
de l'any 2017 amb un Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere. 
Com a partits democràtics i feministes, per a nosaltres l’eliminació de la violència envers 
les dones és prioritari, perquè no hi ha democràcia possible si la meitat de la població 
està sent discriminada. Per això, hem de doblar els esforços per lluitar contra la 
violència masclista, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i 
els qui els donen cobertura política. A més, cal exigir que es reforci el sistema de 
protecció per a les dones víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es 
contemplen en el Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere. 
Perquè davant les violències masclistes exigim tolerància zero social i polítiques 
feministes transversals, perquè sense drets no hi ha igualtat, perquè sense igualtat no 
hi ha llibertat.  
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Amposta l’adopció dels següents 
acords: 
Primer. Que des de la Generalitat es facin efectius els acords votats als Parlament (Pacte 
català contra la violència de gènere, implementar les UVIF, ... ) 
Segon. Que el Govern estatal continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte 
d'Estat contra la Violència de Gènere a l'àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de 
protecció, conscienciació i sensibilització social. 
Tercer. Que els Grups Parlamentaris de les Corts Generals tramitin amb urgència els 
Pressupostos Generals que suposaran un increment de les partides destinades a 
Comunitats Autònomes i Ajuntaments per a la lluita contra la violència de gènere. 
Quart. Que tots els partits democràtics es comprometin a fer front comú contra aquells 
partits que ataquen els principis bàsics de la democràcia paritària, els DDHH de les 
dones, i la lluita contra la violència masclista. 
Cinquè. Enfortir la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, nenes i nens per a 
l'explotació sexual. 
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOM AMPOSTA PERQUÈ S’APROVI EL ROM DE L’EQUIP DE 
GOVERN I AIXÍ ALLIBERAR-NOS DELS ABUSOS DE L’ALCALDE I PODER PARLAR AMB UN 
MÍNIM DE LLIBERTAT. 
Es dona compte de la moció que diu: 
“És trist però volem el ROM com a mal menor. És preferible vore reduït el temps a 3 
minuts, però 3 minuts sense interrupcions de l’alcalde. 
Volem parlar sense que ens talli constantment el Sr. Tomàs. Ja ho faci per molestar i 
tallar el fil quan parlem. O ho faci perquè al ple és sent més valent i ho aprofiti per a fer-
se l’home. 
Perquè la veritat només ho fa al ple. Als debats de la ràdio cara a cara no interromp 
mai. Igual que a les juntes o reunions. Per tant queda clar que si vol sap escoltar i no 
interrompre. 
Per això sentim enveja de la resta d’ajuntaments, on l’oposició pot parlar amb llibertat. 
Un exemple és Tortosa. L’oposició té 3 minuts, on pot criticar l’alcaldessa, i l’alcaldessa 
escolta amb educació. 
És més quan acaben els 3 minuts podria tallar-los, doncs encara deixa un segons 
perquè acabin l’exposició. 
Els torns de paraula i el temps són els mateixos per tot. Encara més a les mocions 
l’últim en parlar és qui ha presentat la moció. Amb el Sr. Tomà això aquí és impensable. 



 

El Sr. Parla quan vol, interromp quan vol i pren els torns de paraula que vol. 
Al Congrés a Madrid hem pogut vore al Sr. Rufian criticant al PP i quan alguns diputats 
del PP feien soroll o molestaven (alguns no serveixen per res més), la presidenta la Sra. 
Pastor els feia callar perquè el Sr. Rufian pogués parlar amb llibertat. Això és 
democràcia. 
Al Parlament hem pogut veure debats molt durs, crítiques molt fortes als Presidents de 
la Generalitat. I els Presidents escoltant callats. I quan han tingut el seu torn de paraula 
han contestat. 
No interrompien, no molestaven. Això és democràcia. 
Qual el Sr. Tomàs ens diu curts, natros estem callats. 
Esperem el nostre torn de paraula i li diem que ens ha faltat, ens interromp i torna a 
parlar ell. 
Un altre exemple, quan parla d’un tema i s’equivoca posa’n un exemple natros estem 
callats. 
Quan és el nostre torn li diem que aquest exemple que ha posat no és correcte, ens 
torna a tallar i torna a parlar ell. 
Això no és democràcia. Algú que es comporta així en aquesta legislatura lliçons 
d’educació i respecte cap. 
És trist escoltar al Sr. Tomàs, que si parlem, és perquè ell vol, que si no vol, no parlem. 
Parlem perquè 1077 ampostins i ampostines ens han triat per ser la seva veu. Gràcies a 
ells podem parlar al Ple, no per la gràcia del Sr. Tomàs, només faltaria. 
Encara que es pensi que el Ple, Ajuntament i Amposta és seva, no és això. 
Volem un reglament, encara que sigui d’ERC, per saber quines normes hi ha. Unes 
normes que han de ser iguals per tots i poder parlar amb llibertat encara que sigui pocs 
minuts.” 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorables dels 2 membres del grup de 
Son Amposta, els 2 membres del grup del PSC – CP i el membre del grup de JxA i el vot 
en contra dels 16 membres del grup d’EA–ERC-AM, acorda rebutjar la moció de la que 
s’ha donat compte. 
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I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar, pel Sr. President es dóna per 
finalitzada la sessió, essent les vint-i-dues hores i cinc minuts i de tot el que s'ha tractat 
es formula la present acta de que, com a Secretària, certifico. 
 
           L'ALCALDE,                   LA SECRETÀRIA, 
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