
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 12 DE JUNY DE 2014. 

 
 SENYORS ASSISTENTS 

Sr. Alcalde-President: 
Sr. Manel Ferré Montañés. 

Regidors membres: 
Sra. Maria Isabel Ferré Roca. 
Sr. Francisco Paz Belmonte 
Sra. Rosa Pertegaz Lafont 
Sr. Eros Esquerré Lamas 
Sr. Josep Garriga Reverté 
Sr. José Antonio José Nos 

Sra. Maria del Mar Panisello Rodera 
Sr. José Antonio Obalat Martí 

Sra. Laia Subirats López 
Sr. Josep Manel Ferré Aixendri. 

Sr. Adam Tomàs Roiget 
Sra. Susanna Sancho Maigí 
Sra. Júlia Barberà Manrique 
Sr. Daniel Forcadell Ferreres 
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat 
Sr. Antoni Espanya Forcadell 
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert 
Sr. Joan Castellano Masdeu 
Sr. Germán Ciscar Pastor 

Secretària: 
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 

Excusa la seva absència: 
Sr. Jesús Auré Calvet 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia dotze de juny de dos mil catorze. 
 
Essent les catorze hores i trenta minuts es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els 
Srs. membres de l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència 
del Sr. Alcalde, Manel Ferré Montañés; assistit de la sotasignat, Secretària general de la 
Corporació, i estant present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a 
l'objecte de dur a terme la sessió extraordinària convocada per al dia de la data, amb el 
següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de maig de 2014. 
2. Aprovació Inventari municipal de 2013. 
3. Aprovació de l’expedient número 9 de modificació del pressupost per suplements de 

crèdit i crèdits extraordinaris. 
4. Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, 
5. Acord de modificació de les condicions financeres del préstec de la primera fase del 

mecanisme de pagament a proveïdors del RDL 4/2012. 



 
Abans d’entrar en l’examen dels punts de l’ordre del dia, e Regidor Sr. Adam Tomàs 
excusa l’absència del Sr. Jesús Auré Calvet, qui en data 10 de juny va presentar la seva 
renúncia a la condició de Regidor d’aquest Ajuntament per haver-se traslladat per 
motius laborals a Mèxic, estant prevista la tramitació per al nomenament de la persona 
que l’ha de substituir a partir de la propera sessió plenària. 
 
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes 
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords: 
 
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 31 DE MARÇ DE 2014. 
Després de fer-se constar pel Regidor Sr. German Ciscar que en la seva intervenció en el 
punt de l’ordre del dia que tractava sobre la moció en contra de l’aplicació de la Llei Wert 
es va referir a l’informe PISA i no PRISA, informe que es realitza es realitza a nivell 
internacions i no europeu com figura a l’esborrany de l’acta, per unanimitat, s’aprova 
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 26 de maig de 2014. 
 
APROVACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE 2013. 
Atenent que d’acord amb l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ens 
locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de 
domini públic i els patrimonials, els drets i valors mobiliaris. 
Atenent que l’inventari ha d’estar objecte d’actualització continuada, sens perjudici de 
la seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop 
que es renovi la corporació en el segon. 
Atenent que correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, rectificació i comprovació 
del inventari, d’acord amb els articles 103 a 105 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals. Per l’aprovació de la seva 
rectificació no es requereix quòrum qualificat, atès l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Vist l’expedient constituït per la rectificació de l’inventari, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la rectificació del inventari de béns de l’Ajuntament d’Amposta, el 
qual compren els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i valors mobiliaris a 
31 de desembre de 2013, amb l’import que hi consta a l’expedient. 
SEGON. Remetre certificació del present acord i una còpia del mateix a les 
Administracions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 86 del 
RDL 781/1986, de 18 d’abril. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 9 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
Atenent que des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2014 el passat 23 de desembre 
de 2013, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden demorar-
se fins el pròxim exercici, per a les quals el crèdit pressupostat resulta insuficient. 
Aplicacions a suplementar  



850.924.22602 Promoció publicacions activitats culturals, comerç... 5.000,00 
Total a suplementar   5.000,00 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per 
majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 5 
membres presents del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC – 
PM i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 9 de modificació del pressupost de 2014 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 
Modificació crèdit número 9 suplements de crèdit. 
Suplement de crèdit 5.000,00 
Cap.2: Despeses béns corrents i serveis 5.000,00 
finançament 5.000,00 
Cap.2: Despeses béns corrents i serveis 5.000,00 
SEGON. 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. 
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini 
d'exposició al públic no es presentin reclamacions 
 
APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT. 
Vist l’expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, segons el següent detall: 

RELACIÓ FACTURES ANY 2013  AC.  PLE 

ORG. PROGR. ECON. APLICACIÓ TERCER 
NÚM. 
FACT. DESCRIPCIÓ 

IMPORT 
TOTAL 

302 342 21300 
Manteniment 
equips piscina 

Electricitat Ferré 
Felipo SL 2013068 

Manteniment del sistema de 
plaques solars piscina 
municipal Amposta. Gener a 
maig 2013 768,53 € 

313 342 21200 

Conservació 
edifici 
Residència 
CTTE Ebrepool SLL 4466-13 Treballs residència estudiants 540,05 € 

302 342 22199 
Material tècnic 
Piscina One Time Oxy SL 130240 Material piscina 959,35 € 

801 431 22611 

Despeses 
promoció 
comercial Merca 100 14 Despeses varies nadals 87,80 € 

110 332 22609 

Despeses 
generals 
Biblioteca 

Associació cultural 
Rabera de Bouetes 9/2013 

Intervenció artística durant 
les VIII Jornades Lletres 
Ebrenques 630,00 € 

420 339 22609 
Activitats 
juvenils Roig Papertecnic, SL 140123 

Material Joves per l'Ocupació 
JPO/67/2012 590,61 € 

202 321 21200 

Conservació 
edifici Col·legi 
Soriano 
Montagut 

Thyssenkrupp 
Elevadores 2230014033 Reparació ascensor 138,51 € 

TOTAL       3.714,85 € 

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, i la Base 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. 
Vist l’informe de Intervenció de 10 de juny de 2014, i no obstant les apreciacions 
realitzades respecte les factures incloses a l’annex II. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU i l’abstenció dels 5 membres presents del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 
membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, acorda aprovar les 
obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 3.714,85 euros. 
 
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES DEL PRÉSTEC 
DE LA PRIMERA FASE DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
DEL RDL 4/2012. 
La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics va acordar, en data 24 
d’abril de 2014, l’establiment d’un conjunt de mesures per possibilitar la modificació de 
les condicions financeres de les operacions de préstec formalitzades en el marc de la 
primera fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat pel Reial Decret Llei 
4/2012, de 24 de febrer. Les noves condicions s’aplicaran, segons la situació econòmica 
de les entitats locals i a sol·licitud de les mateixes, en les següents tres modalitats i 
complint les condicions que s’estableixen en el referit acord de la Comissió Delegada 
del Govern: 
a) Ampliació del període d’amortització a 20 anys i del de carència en 2 més i reducció 

del tipus d’interès d’aproximadament 41 punts bàsics, a la qual es descomptarà el 
possible cost de la intermediació bancària per canvi d’operativa i contractes. 

b) Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint el inicial d’amortització 
de 10 anys, i reducció del tipus en, aproximadament, 131 punts bàsics, a la qual es 
descomptarà el possible cost de la intermediació bancària per canvi d’operativa i 
contractes. 

c) Reducció màxima del tipus d’interès en, aproximadament, 140 punts bàsics, 
mantenint els actuals períodes d’amortització i carència 

Resultant que per a tots els municipis que s’acullin a aquestes noves condicions 
financeres en els préstecs formalitzats d’acord al Reial Decret Llei 4/2012, en qualsevol 
de les seves tres modalitats, s’estableix l’obligació d’adoptar determinades mesures que 
hauran d’incorporar als “plans d’ajust” revisats: 
a) Adhesió automàtica al “punto general de entrada de facturas electrónicas” de la 

Administración General del Estado. 
b) Adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els 

tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial. 
c) Substitució immediata d’almenys un 30 % de les vigents autoritzacions i llicències 

d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables i elaboració d’informe 
d’avaluació de les normes de l’entitat local incompatibles amb la unitat de mercat. 

Considerant que totes les entitats locals que s’acullin a aquestes modalitats hauran de 
respectar que el destí de l’estalvi per menor cost financer que produeixi la modificació 
de les condicions financeres dels préstecs del RDL 4/2012 haurà de limitar-se, en els 
anys 2014 i 2015, a la reducció del deute comercial i del període mig de pagament a 



proveïdors, garantint no incórrer en dèficit.  
Considerant que aquesta Corporació no compleix els requisits per accedir a l’opció a). 
Vist el informe de la Tresorera acctal. de data 5 de juny de 2014, en el qual es considera 
que l’opció financerament òptima és l’opció c). 
Vist els informes de Secretaria i de l’informàtic municipal. 
El Ple de la Corporació, prr unanimitat, acorda: 
PRIMER. Sol·licitar acollir-se a la mesura c) orientada a millorar les condicions 
econòmic - financeres de les operacions formalitzades per l’Ajuntament d’Amposta en 
el marc de la 1a fase del mecanisme de pagament a proveïdors, en els següents termes: 

• Reducció màxima del tipus d’interès en, aproximadament, 140 punts bàsics, 
mantenint els actuals períodes d’amortització i carència 

SEGON. Acceptar les següents condicions generals que s’estableixen com a requisits 
per l’aplicació de la millora de les condicions financeres dels préstecs del RDL 4/2012: 

• Compromís d’adhesió automàtica al punt general d’entrada de factures 
electròniques” de l’Administració General de l’Estat, d’acord amb allò previst 
en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i una volta 
s’aprovi l’Ordre Ministerial i normativa de desenvolupament que reguli el us 
d’aquest punt. 

• Adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar 
els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial 

• Substitució immediata de almenys un 30 % de les vigents autoritzacions i 
llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables, d’acord 
amb allò previst en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat 
de mercat i elaborar un informe d’avaluació amb les normes de l’entitat local 
que han de modificar-se per resultar incompatibles amb aquesta Llei d’acord 
amb les directrius fixades pel Consell per la unitat de mercat. 

TERCER. Confirmar l’actual “Pla d’Ajust” elaborat per l’Ajuntament d’Amposta per al 
període 2014 a 2022 per acollir-se a l’endeutament a llarg termini contemplat en els 
Reials Decrets 4/2012, de 24 de febrer, i 7/2012, de 9 de març, i valorat favorablement 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 30 d’abril de 2012, 
incorporant expressament al mateix les tres condicions enumerades a l’apartat segon de 
la part dispositiva d’aquest acord. 
QUART. Destinar, en els anys 2014 i 2015, l’estalvi produït pel menor cost financer de 
l’operació de préstec afectada a reduir el deute comercial i el període mig de pagament a 
proveïdors. 
CINQUÈ. Comunicar, abans del 14 de juny de 2014, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques la sol·licitud d’acollir-se a la millora de les condicions 
econòmic - financeres de l’operació de préstec del RDL 4/2012, en la forma i abast que 
s’expressa en aquest acord i a través de l’aplicació de captura” que s’ha habilitat en la 
“Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales”. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les catorze hores i trenta-set minuts i de tot el que s’ha tractat es formula 
la present acta de la que, com a Secretària, certifico. 

L’ALCALDE,                          LA SECRETÀRIA, 


