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A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-set d’octubre de dos mil catorze. 
 
Essent les tretze hores 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 ordinària 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 29 de setembre de 2014 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia número 1158 a 1304 de 2014. 
4. Declaració de Compatibilitat de Treballadora Municipal. 
5. Aprovació inicial de la modificació número 34 del POUM: “Canvi de Qualificació 

de l’Illa Sebastià Juan Arbó – Av. Santa Bàrbara i Modificació de l’article 291”. 
6. Aprovació inicial derogació de l’OOFF número 44. reguladora de la Taxa per l’ús 

de les instal·lacions esportives i establiment de l’Ordenança reguladora del preu 



públic per l’ús de les instal·lacions esportives. 
7. Aprovació inicial de la modificació de l’OOFF número 4, reguladora de l’impost de 

l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. 
8. Aprovació de bonificacions fiscals. 
9. Aprovació inicial de l’expedient número 17 de modificació del pressupost per 

suplements de crèdits. 
10. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
11. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2015. 
12. Donar compte de l’informe trimestral de seguiment del Pla d’ajust, relatiu al tercer 

trimestre 2014. 
13. Moció del PSC-PM perquè el Govern de la Generalitat faci efectiu el pagament de la 

totalitat dels ajuts agroambientals 2013. 
14. Moció del PSC-PM per proposar un sistema obert en l’elecció del Defensor del 

Ciutadà d’Amposta. 
15. Moció del PSC-PM i d’EA-ERC per l’acompliment de l’Informe de Secretaria 

2/2014 sobre el Transport Adaptat Domiciliari d’Amposta. 
16. Precs i Preguntes. 
 
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 
29 DE SETEMBRE DE 2014. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 
29 de setembre de 2014. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 

• M.T.R.S com auxiliar administratiu per a la realització de les tasques de 
facturació, pressupostos, gestió dels ingressos de la Fira Amposta i altres de l’1 
d’octubre al 15 de desembre de 2014. 

• J.P.B com auxiliar de la llar d’infants municipal de l’1 d’octubre de 2014 fins la 
finalització del permís de  maternitat de P.G.D. 

• L.F.F com auxiliar administrativa adscrita a l’Oficina de turisme per un període 
de 6 mesos comptats a partir del dia 14 d’octubre de 2014. 

• A.S.M com auxiliar administrativa del 22 d’octubre de 2014 al 27 de febrer de 
2015. 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 1158 A 1304 DE 
2014. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1158 a 1304 de l’any 2014, restant el 
Ple assabentat. 
 
DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADORA MUNICIPAL. 
Vista la sol·licitud de la Sra. G.A.P en la que demana la compatibilitat de la feina que té 



amb l’Ajuntament d’Amposta amb una de nova amb el Consell Comarcal del Priorat 
Atès l’informe emès per l’Assessor econòmic i de personal on s’exposa: 
Primer: La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 1 d’agost de 2014, va 
acordar contractar a la Sra. A com educadora social de la UE. de l’1 de setembre de 
2014 al 30 de juny de 2015, amb una jornada laboral de 15 hores/setmanals i una 
categoria laboral de A2.19. 
Segon: La Sra. A demana que l’Ajuntament li autoritzi la compatibilitat per exercir les 
funcions d’educadora social al Consell Comarcal del Priorat durant 3 mesos, amb una 
dedicació de 20 hores a la setmana per la tarda. 
Tercer:  Els articles  3-10 de la Llei 53/84  de incompatibilitats del personal de les 
administracions públiques, i 4-10 de la Llei 21/87 d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya, determinen el  règim aplicable 
per el cas de l’exercici d’una segona activitat en el sector públic. 
Quart:  L’autorització de la compatibilitat, d’acord amb la normativa esmentada, resta 
condicionada al compliment dels següents requisits: 
- Que no suposi modificació de la jornada de treball ni de l’horari dels dos llocs. 
- Que vingui motivada en raó de l’interès públic. 
- Que la quantitat total percebuda pels dos llocs no superi la remuneració prevista en 

els Pressupostos Generals de l’Estat pel càrrec de Director General o la que, si 
s’escau, determini a aquest efecte els pressupostos de la Generalitat. 

-  Que la quantitat total percebuda pels dos llocs no superi la retribució que li 
correspon per l’activitat principal, estimada en règim de dedicació ordinària, 
incrementada en un 35% per al cas del nivell A2. 

Cinquè: D’acord amb els càlculs  que seguidament es relacionen, l’import conjunt que 
cobraria la Sra. A. de l’Ajuntament d’Amposta i del Consell Comarcal del Priorat està 
per sota dels límits assenyalats a la legislació esmentada a l’apartat tercer d’aquest 
informe: 
Retribució total A2.19 Ajuntament Amposta 2014 24.762,68 
Increment art.7 Llei 53/84 i 5 Llei 21/87 35% 
Límit 33.429,62 
Jornada de treball Goretti Alcalà Piquè, en hores setmanals 15 
Percentatge sobre jornada ordinària ( 15 /37,5) 40,00% 
Retribució Ajuntament Amposta en còmput anual 9.905,07 
Retribució Consell Comarcal del Priorat, al mes  990,00 
Retribució Consell Comarcal Priorat en còmput anual, 990 x 14 13.860,00 
Retribució total percebuda en còmput anual 23.765,07 
Sisè: L’anterior quantitat també és inferior a la que es fixa a la Llei  22/2013 de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014  i la Llei 1/2014 de Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya, com a retribució pels Directors Generals .  
Setè: Donat que la Sra. A. no proposa modificar la jornada de treball ni  l’horari 
aprovat, i que la retribució conjunta no sobrepassa els límits indicats al articles 3-10 de 
la llei 53/84  de incompatibilitats del personal de les administracions públiques, i 4-10 
de la llei 21/87 d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, entenc que el Ple de l’ajuntament pot autoritzar la 
compatibilitat sol·licitada. 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 



CiU, dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres de Grup del 
PSC – PM i l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Declarar la compatibilitat a la Sra. G.A.P per desenvolupar una segona 
activitat en el sector públic, en concret al Consell Comarcal del Priorat  per exercir les 
funcions d’educadora social  durant 3 mesos, amb una dedicació de 20 hores a la 
setmana per la tarda, donat l’interès públic  que representa per aquest Ajuntament 
continuar amb els serveis d’aquesta treballadora.  
SEGON. L’autorització de compatibilitat restarà condicionada a l’estricte compliment 
de la jornada i de l’horari del lloc de treball que ocupa de forma temporal. 
TERCER.  Donar trasllat d’aquest acord a la interessada i als Departaments de Personal 
i Secretaria. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 34 DEL POUM: ”CANVI 
DE QUALIFICACIÓ DE L’ILLA SEBASTIÀ JUAN ARBÓ – AV. SANTA 
BÀRBARA I MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 291”. 
Vista la proposta de modificació puntual número 34 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal: “Canvi de qualificació de part de l’illa situada als carrers Sebastià Juan Arbó 
i Av. Santa Bàrbara i modificació de l’article 291 de les normes urbanístiques per a la 
implantació del nou CAP”, redactada per l'Arquitecte municipal. 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus 
membres, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 34 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Canvi de qualificació de part de l’illa situada als carrers 
Sebastià Juan Arbó i Av. Santa Bàrbara i modificació de l’article 291 de les normes 
urbanístiques per a la implantació del nou CAP”, redactada per l'Arquitecte municipal  
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de Medi 
Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el que determina 
l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeix a la declaració de no subjecció de la proposta 
de modificació a avaluació ambiental, per quant resta exclosa dels supòsits de subjecció 
a dita avaluació previstos a l’apartat 1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, mitjançant 
la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la Província i un dels 
diaris de major circulació de la Província, als efectes de la presentació d’al·legacions o 
reclamacions. 
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el 
del municipi d’Amposta. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per tal de dictar les 
disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents acords. 
 
APROVACIÓ INICIAL DEROGACIÓ DE L’OOFF NÚMERO 44. REGULADORA 
DE LA TAXA PER L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I 
ESTABLIMENT DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
Atès que en data 14 d’octubre de 2005 el Ple de l’Ajuntament d’Amposta va aprovar 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús de les instal·lacions esportives 
municipals. 



 Atès que, analitzada dita taxa pels serveis tècnics municipals, s’ha detectat que aquest 
servei hauria d’estar gravat per un preu públic i no per una taxa . 
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les Hisendes Locals sobre el procediment per a l'aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
Vistos els informes de Intervenció, Oficina de gestió tributària i Comissió d’hisenda, el 
Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres de Grup del 
PSC – PM i l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment per l'any 2015 la derogació de l’ordenança fiscal 
número 44, reguladora de la taxa per l’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
SEGON. Aprovar provisionalment l’ordenança reguladora número 44, reguladora del 
preu públic per l’ús de les instal·lacions esportives municipals, mantenint les tarifes 
incloses a l’anterior ordenança fiscal. 
TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, 
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament 
aprovats 
QUART. Publicar en el Butlletí oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les 
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària 
per l’Ajuntament 
CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2 del Decret 94/1995, de 
21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’OOFF NÚMERO 4, 
REGULADORA DE L’IMPOST DE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA. 
Atès que el RD Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència modifica l’article 105 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, incorporant una exempció a l’Impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en transmissions realitzades en 
ocasió de la dació en pagament o execució hipotecària judicial o notarial de l’habitatge 
habitual del deutor hipotecari judicial o garant del mateix, per la cancel·lació de deutes 
garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa. 
  Atès que l’ordenança fiscal número 4 d’aquest Ajuntament regula l’Impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 



Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre el procediment per a l'aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
Vistos els informes de Intervenció, Oficina de gestió tributària i Comissió d’hisenda, el 
Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 4, 
incorporant el supòsit d’exempció fixat a l’article 105.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, 
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament 
aprovats 
TERCER.. Publicar en el Butlletí oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les 
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària 
per l’Ajuntament 
QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances 
 
APROVACIÓ DE BONIFICACIONS FISCALS. 
En relació a la sol·licitud presentada per S.H.M que manifesta que havent pagat la taxa 
per la llicència d’obres i l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
l’obertura d’un centre de bellesa i estètica, vol acollir-se a les bonificacions que 
contemplen les ordenances reguladores de dits tributs. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 1 d’octubre de 2014. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
1. Aprovar una bonificació del 65 % de la quota liquidada. 
2. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 27,83 euros. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 17 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS. 
Atès 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 no existeix crèdit, o el pressupostat resulta 
insuficient. 
Aplicacions a suplementar    



431.422.22612 Despeses promoció industrial 7.240,00 
901.920.21200 Conservació edificis municipals 7.000,00 
143.338.22609 Balls i recitals 28.000,00 
200.321.21200 Conservació edifici Consol Ferré 263,78 
514.230.46500  Consell Comarcal aportació Serveis socials 4.342,12 
012.151.60901 Urbanització carrer Major i Plaça Espanya 35.252,50 
462.463.62200 Antena Tecnològica 310,00 
710.920.62600 Informatització i comunicacions 1.329,00 
Total a suplementar   83.737,40 

Del total de les aplicacions a suplementar 4.605,90 euros corresponen a eeconeixements 
extrajudicials de crèdits de l’exercici 2013 que es porten a aprovació en sessió plenària 
de 27 d’octubre de 2014. 
Aplicacions REC   
200.321.21200 Conservació edifici Consol Ferré 
514.230.46500  Consell Comarcal aportació Serveis socials 
La resta es financen en baixes en les següents aplicacions: 
Baixa aplicacions     
205.323.22610 Despeses activitats escola d'art 1.329,00 
708.151.22706 Confecció projectes 7.240,00 
752.929.27000 Fons contingència 11.605,90 
012.920.22799 Honoraris professionals diversos 28.000,00 
012.151.60903 Urbanització passeig canal 310,00 
303.342.62200 Construcció PAV-2 35.252,50 
Total   83.737,40 
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 6 
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres de Grup del PSC – PM i del 
membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient número 17 de modificació del pressupost de 2014 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 

Modificació de crèdit número17: suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
Suplement de crèdit 83.737,40 
Cap.2: Despeses en béns corrents i serveis 42.503,78 
Cap.4: subvencions i transferències corrents 4.342,12 
Cap.6: Inversions Reals 36.891,50 
Finançament 83.737,40 
Cap.2: Despeses en béns corrents i serveis 48.174,90 
Cap.6: Inversions Reals 35.562,50 

SEGON. Modificar l’annex de inversions del Pressupost Municipal per a l’exercici 2014, 
incloent aquests projectes nous, finançats en els canvis de finalitat dels préstecs detallats 
anteriorment. 
Canvi finalitat préstecs   

Núm. prèstec Import Formalització 
Import canvi 

finalitat 
Obra a 
realitzar Import 

Prèstec 2014 B. 
Santander 1.140.387,63 €  23/04/2014 310,00 

Antena 
tecnològica 310,00 

Santander 2010 2.500.000,00 €  30/12/2010 35.252,50 Urbanització 35.252,50 



(construcció PAV-2) carrer Major i 
plaça Espanya 

      35.562,50   35.562,50 
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. 
 
APROVACIÓ DE L’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: 
• Factura 13329, de Joan Pere Bel Fontcuberta, per import de 263,78 euros. 
• Protocol addicional per a l’any 2010 al conveni marc entre el Consell Comarcal del 

Montsià i l’Ajuntament d’Amposta en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, per import de 2.068,02 euros. 

• Protocol addicional per a l’any 2011 al conveni marc entre el Consell Comarcal del 
Montsià i l’Ajuntament d’Amposta en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, per import de 1.680,73 euros. 

• Protocol addicional per a l’any 2012 al conveni marc entre el Consell Comarcal del 
Montsià i l’Ajuntament d’Amposta en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, per import de 593,37 euros 

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 23 d’octubre 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 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres de 
Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, acorda aprovar les obligacions 
d’exercicis anteriors, per import total de 4.605,90 euros. 
 
DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2015. 
A continuació es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 1199/2014, pel qual 
s’aproven les línies fonamentals del pressupost municipal per a l’exercici 2015, el qual 
es transcriu a continuació: 
“Antecedents: 
Atès que en data 23 de setembre de 2014, el Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques ha habilitat la plataforma per la captura de les línies fonamentals dels 
pressupostos de les entitats locals corresponents a l'exercici 2015, concloent el seu 



termini de remissió el dia 1 d'octubre a les 18,00 h (termini improrrogable). 
Fonaments de dret:: 
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals 
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les 
línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment 
als requeriments de la normativa europea. 
2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica  2/2012, de 27 
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, disposa que les corporacions 
locals tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:  
• Les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent o dels estats 

financers. 
• L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
• La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses de 

les línies fonamentals del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 
calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.  

• L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de 
la regla de la despesa i del límit del deute. 

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació 
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que 
exerceixi les seves funcions. 
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 21.1s) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 
RESOLC: 
Primer. Aprovar les línies fonamentals del pressupost municipal per a l'exercici 2015, 
les quals contemplen el compliment de l'estabilitat pressupostària i la regla de despesa. 
Segon. Encarregar a la Intervenció municipal que remeti aquesta informació al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica  2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMENT DEL PLA 
D’AJUST, RELATIU AL TERCER TRIMESTRE 2014. 
A continuació es dona compte de l’informe emès per Intervenció de fons en relació a la 
sol·licitud d'informació que estableix l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera que diu: 
“ I. Antecedents de fet: 
Vist que mitjançant acord plenari de 30 de març de 2012, l'Ajuntament d'Amposta va 
aprovar el Pla d'ajust, elaborat d'acord amb el que regula l'article 7 del RD Llei 4/2012, i 



que és d'acord al model previst en l'Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual 
s'aproven el model de certificat individual, el model per a la seva sol·licitud i el model 
de pla. 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretària general de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 abril 2012 va emetre un informe favorable 
al Pla d'ajust aprovat prèviament pel Ple. 
Considerant que aquest Ministeri ha alliberat la plataforma de captura de dades relativa 
al "Informe de seguiment del pla d'ajust i altra informació addicional continguda en 
l'article 10 de l'Ordre HAP / 2105/2012", plataforma que estarà disponible fins al 15 
d'octubre de 2014. 
II. Fonaments de dret.  
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.  
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals (en endavant RDL 2/2004). 
• RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 

de la Llei 39/1988. 
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels 

pressupostos de les entitats locals. 
• Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 

d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments a proveïdors. 

• Ordre HAP / 537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat 
individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d'ajust, que preveu el 
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

• Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent 
Informe: 
Primer. Que l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, desenvolupa les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, establint en el seu article 10 la 
informació a detallar en els informes de l'interventor sobre el seguiment dels plans 
d'Ajust que les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Reial 
decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors. 
Segon. Que s'ha habilitat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en la 
"Oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals" una plataforma de 
captura de dades relativa al "Enviament de l'informe de seguiment del Pla d'ajust 
aprovat i una altra informació continguda en l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012 "que 
ha estat emplenada per aquesta Intervenció amb les dades pressupostàries que consten 



en la comptabilitat municipal el 30 de setembre de 2014, acompanyant com a annex a 
aquest escrit els informes següents: 
1. Informació addicional trimestral: Desviacions / Informe anual de seguiment del pla 
d'ajust.  

1.1. Despeses 
1.2. Ingressos 

2. Informació d'avals rebuts del sector públic. 
3. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
4. Informació sobre el deute comercial. 
5. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
Tercer. Que l'apartat 1r de l'article 10 de la referida Ordre HAP/2015/2012, estableix 
que l'Administració que disposi d'un pla d'ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l'esmentat ministeri 
abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, en cas de les corporacions locals, 
informació sobre, almenys, els punts següents: 
a) Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l'entitat, 

total del crèdit disponible i el crèdit disposat. 
b) Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. 

Igualment, s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors. 

c) Operacions amb derivats. 
d) Qualsevol altre passiu contingent. 
e) Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures del 

pla d'ajust. 
f) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en 

aquest Pla per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions. 
Quart. Que es realitzen les següents explicacions a les desviacions més importants 
reflectides en els informes que s'incorporen a l'annex: 

- Ingressos: d'acord amb l'execució trimestral, i fent una estimació dels mateixos a 
31/12/2014, partint de les dades d'exercicis anteriors, atenent els padrons aprovats 
i la previsió d'altes i baixes, no es preveuen diferències substancials respecte al 
que estableix el pla d'ajust vigent. Destaca l'impost sobre béns immobles, el padró 
aprovat recull l'increment en el tipus de gravamen aprovat per la Corporació amb 
efectes a partir del passat 2013. D'altra banda, l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres presenta un import molt inferior al del pla d'ajust, pel fet que 
el ritme de construcció ha disminuït considerablement. No obstant això, aquesta 
reducció queda compensada amb els majors ingressos a la resta de conceptes, 
destacant com ja hem assenyalat l'Impost sobre béns immobles i l'Impost sobre 
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. Sense perjudici de tot això, 
es realitzarà el corresponent seguiment per ajustar qualsevol desviació que es 
pugui produir. Per al càlcul de l'estalvi de les mesures adoptades, ens hem basat en 
la situació de partida fixada en el Pla d'ajust i que calculava l'estalvi de les 
mesures per comparació entre la previsió dels drets reconeguts en cada exercici 
respecte l'any base, any 2011. Així doncs, i malgrat que per a aquest exercici 2014 
no s'han modificat els tipus ni les tarifes, en incrementar-se la previsió dels drets 



reconeguts d'aquest exercici respecte la previsió del 2011 hem quantificat l'estalvi 
per diferència en la previsió de drets reconeguts entre els dos exercicis, resultant 
un import positiu. 
- Despeses: el pressupost de l'exercici 2014 s'està desenvolupant segons les 
previsions sense trobar cap diferència substancial. No obstant això, i igual que en 
matèria d'ingressos, es realitzarà el corresponent seguiment per ajustar qualsevol 
desviació que es pugui produir. 

Als efectes oportuns, aquest és l'informe d'Intervenció, emès en virtut del que estableix 
l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, remetent-se una còpia al Sr. Alcalde de la 
Corporació perquè procedeixi a donar compte del mateix en la primera sessió plenària 
que se celebri. 
Cal assenyalar que serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla 
d'ajust de l'Ajuntament d'Amposta en el futur per veure si es consolida el compliment 
dels objectius continguts en el mateix.” 
El Ple de la Corporació, resta assabentat. 
 
MOCIÓ DEL PSC-PM PERQUÈ EL GOVERN DE LA GENERALITAT FACI 
EFECTIU EL PAGAMENT DE LA TOTALITAT DELS AJUTS 
AGROAMBIENTALS 2013. 
Seguidament es dona compte de la moció que diu: 
“El conreu de l’arròs, en el context de profunda crisi econòmica actual, s’ha revelat com 
un puntal bàsic de les economies de la majoria de famílies del Delta, atès que garanteix 
unes entrades econòmiques estables que repercuteixen positivament en tots els àmbits 
de consum directa o indirectament relacionats. 
De tots es sabut, que el conreu de l’arròs en l’actualitat no seria viable sense els ajuts 
europeus, atès que els costos de producció superen ara per ara els ingressos bruts de 
venda. Els arrossers del Delta reben anual i tradicionalment durant el mes de desembre 
un ajut europeu en concepte de gestió agroambiental del conreu de prop de 400 euros 
per Hectàrea. Aquest ajut està cofinançat per l’Unió Europea, l’Estat Espanyol i la 
Generalitat i suposa una injecció econòmica d’uns 8 milions d’euros en el conjunt del 
Delta. 
El passats mesos de març i abril, des de diversos ajuntaments del Delta es van aprovar 
mocions en les que es reclamava al Govern de la Generalitat el pagament dels ajuts 
corresponent a la campanya 2013, atès que a poques setmanes de començar el cultiu, els 
pagesos encara no l’havien cobrat. Com a conseqüència de la pressió dels representants 
municipals, entre d'altres, a finals de juliol el Departament d’Agricultura començà a 
ingressar als comptes dels pagesos el 55 % de l’import dels ajuts agroambientals. Estem 
a octubre, a dos mesos vista de cobrar els ajuts agroambientals corresponents a la 
campanya del 2014, i encara hi ha pendent de pagament el 45 % dels ajuts del 2013. 
Aquest retard sumat a la davallada de preus de l'arròs està provocant en moltes 
empreses agràries i explotacions familiars arrosseres, importants desequilibris 
econòmics que repercuteixen en la planificació anual del conreu, i en alguns cassos la 
necessitat de buscar finançament extern per manca de liquiditat, la qual cosa agreuja 
encara més la ja fràgil situació que pateixen els pagesos. 
Per aquest motiu, el grup municipal del PSC-PM, demana al Ple de l’ajuntament, 
l’aprovació de la proposta d’acord: 



1. Demanar a la Generalitat de Catalunya que ingressi els diners que manquen dels ajuts 
agroambientals del 2013 als pagesos arrossers del Delta. 
2. Que de cara als ajuts del 2014 és planifiqui un calendari realista, de pagaments dintre 
d'aquest any, i que s’informe a les organitzacions agràries per tal que ho puguin 
traslladar amb temps als seus associats i així poder planificar correctament la campanya 
arrossera del 2015. 
3. Traslladar aquest acord als sindicats agraris UP, ASAJA, JARC i UPA, Cooperatives 
Arrosseres del Montsià i Arrossaires, Comunitats de Regants de la Dreta i l’Esquerra i 
l’Associació PRODELTA.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Antoni 
Espanya. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta recolzarà la moció, 
tot i entenen que a dia d’avui segons amb qui parlis la situació es veu de forma diferent. 
El Sr. Alcalde també mostra el recolzament a la moció del Grup de CiU, en considerar 
que els pagesos han de cobrar els ajuts; han de ser conscients de la situació de les 
finances de la Generalitat de Catalunya que no pot estirar més els seus propis recursos 
per tant depenen del FLA i si l’Estat no obre l’aixeta tindrà problemes per a pagar, no 
només als pagesos, també a altres sectors com el sanitari o social. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció transcrita.  
 
MOCIÓ DEL PSC-PM PER PROPOSAR UN SISTEMA OBERT EN L’ELECCIÓ 
DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ D’AMPOSTA. 
A continuació es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“El passat 15 d’octubre va expirar el mandat pel qual havia estat nomenat el Sr. Eloi 
Toldà, actual Defensor de la Ciutadania d’Amposta. El reglament contempla que un cop 
exhaurit el mandat, la persona nomenada pot prorrogar tres mesos mes la seva activitat, 
mentre no es trobi un substitut/a, és a dir fins el proper 15 de gener del 2015. 
El Reglament del Defensor de la Ciutadania fou aprovat definitivament pel Ple de la 
corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de juliol de 2003 i contempla que el càrrec 
és escollit pel Ple, a proposta de l'Alcalde/essa i prèvies consultes amb els grups 
municipals i les entitats ciutadanes del municipi. És precisa una majoria de les tres 
cinquenes parts dels seus membres en primera votació i si no s'assoleix aquesta majoria, 
en la segona votació serà suficient la majoria absoluta. El nomenament del/de la 
Defensor/a de la Ciutadania correspon a l'Alcalde/essa 
Com es sabut per tots els regidors/res del consistori, portem varis mesos debaten 
propostes de possibles candidats/es al càrrec i de moment no hem trobat el perfil que 
reuneixi el consens necessari per al seu nomenament en primera volta. Entre tant, 
alguna persona s’autoproposat com a candidat/a al càrrec. 
Per aquest motiu, el grup municipal del PSC-PM a l Ple de l’ajuntament d’Amposta, 
proposa el següents acords: 
Respectant el sistema establert pel reglament que regula el nomenament de Defensor del 
Ciutadà, establir un procediment obert de presentació de candidatures voluntàries al 
càrrec en temps i forma, d’on surti per consens el nom de la persona que hagi d’ocupar 



el càrrec els propers cinc anys.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Antoni 
Espanya. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta votarà a favor de la 
moció, ja que de facto ja s’estan presentant currículums i, en no modificar-se el 
reglament, no els sembla malament poder disposar de diferents opcions. 
El Sr. Alcalde manifesta el suport del Grup de CiU, per quant no es modifica el sistema 
de designació sinó que es limita a demanar l’obertura d’un període de presentació de 
candidats, que es podria concretar en tot el mes de novembre, per després seguir amb el 
sistema per la designació previst en el reglament. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar 
la moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL PSC-PM I D’EA-ERC PER L’ACOMPLIMENT DE L’INFORME DE 
SECRETARIA 2/2014 SOBRE EL TRANSPORT ADAPTAT DOMICILIARI 
D’AMPOSTA. 
Tot seguit es dona compte de la moció següent: 
“En data 31 de març de 2014 l’Ajuntament d’Amposta, va aprovar per acords Plenaris 
encarregar la gestió del servei de transport adaptat i del servei d’atenció domiciliària a la 
Fundació privada serveis socials del Montsià (FUSSMONT). 
En data 28 d’abril de 2014, el Sr. Llorenç Navarro Senar, en la seva qualitat de 
President de la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns interposa recurs de 
reposició contra els acords abans esmentats, fonamentant el recurs en que la Fundació 
privada serveis socials del Montsià (FUSSMONT) no pot ser considerada mitjà propi de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
En resposta a aquest recurs de reposició, Secretaria de l’Ajuntament emet l’informe 
2/2014, de data 21 de juliol de 2014, desestimant el recurs de reposició abans esmentat, 
suportant-se en part en  l’Informe del Tribunal de Comptes 1003, argumentació que es 
detalla en el punt novè dels antecedents de l’informe, de forma literal, el següent : 
IX. A més a més de les qüestions analitzades, l’Informe 1003 del Tribunal de Comptes va més enllà en la 
fiscalització dels encàrrecs de gestió, dient: “De capital importància és la qüestió relativa als mitjans 
amb els que ha de comptar el mitjà propi per a ser qualificat com a tal. La jurisprudència comunitària no 
s’ha referit a aquesta circumstància perquè es tracta d’una qüestió bàsica de dret nacional, això és, la 
causa de l’acte administratiu com element essencial del mateix. Un mitjà propi ho és precisament perquè 
gaudeix dels instruments necessaris per a dur a terme els encàrrecs que se li encomanen, aquesta és una 
de les principals causes de l’encàrrec, que l’Administració instrumental tingui els mitjans per dur a 
terme ordres de la matriu. El contrari equivaldria a entendre que la figura de l’encàrrec de gestió com 
un frau a la legislació de contractes públics”. 
Si bé, respecte a aquest pronunciament del Tribunal de Comptes en el seu Informe, al Informe de la 
IGAE, de 5 de juny de 2006, defensà “que en quant a la necessitat de que les entitats receptores de 
l’encàrrec tinguin mitjans propis suficients per realitzar l’activitat encarregada, entén la IGAE que, no 
recollint-se aquest requisit a la jurisprudència comunitària, no procedeix la seva exigència, tret que la 
normativa específica de l’entitat encarregada així ho disposi”. En relació a aquesta qüestió hem de 
referir-nos al paràgraf segon de l’article 8 dels Estatuts de la Fundació en tant diu “que la Fundació pot 
realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més 
restriccions que les imposades per la legislació aplicable“. Per tant, en la normativa específica de la 
FUSSMONT, els seus Estatuts, no hi ha cap limitació específica a la possibilitat de subcontractar,” tret  



de les imposades per la legislació aplicable”. A aquest respecte, cal dir que en la Petició de Modificació 
de la Prestació del Servei d’Atenció Domiciliària, de data 20 de març de 2014, del President de 
l’Hospital Comarcal a favor de la FUSSMONT, que a la vegada també és President de la Fundació, 
afirma “que aquesta Fundació disposa dels recursos adients per desenvolupar la gestió d’aquestes 
accions, com s’ha posat de manifest en els encàrrecs efectuats anteriorment”. Al igual es recull en la 
Petició de Modificació de la Prestació del Servei de Transport Adaptat, de data de 19 de març de 2014, 
del President de l’Hospital Comarcal a favor de FUSSMONT, “que considera que l’ens esmentat disposa 
dels recursos adients per desenvolupar la gestió d’aquestes accions, com s’ha posat de manifest en els 
encàrrecs efectuats anteriorment”. 
Tot i així, el Tribunal de Comptes afirma en aquest Informe “Que certament tot i que la situació no 
sembla contravenir el Dret Comunitari, però des de la perspectiva del dret intern, malgrat no hi hagi una 
prohibició expressa, no seria defensable. El canvi del règim contractual administratiu ordinari per un 
altre, és a dir, d’un règim que ofereix garanties singulars per a l’interès públic per un altre que no les 
ofereix, haurà de respondre a una causa, que no pot ser la lliure elecció de l’òrgan de contractació entre 
un i un altre règim”. És per aquest motiu que el Tribunal de Comptes acaba recomanant que els poders 
adjudicadors que realitzin encàrrecs de gestió procedeixin a una justificació detallada i exhaustiva de la 
necessitat de dur-los a terme, així com a la justificació de la major economicitat i eficiència d’aquesta 
forma de provisió de béns i serveis front a la contractació dels mateixos en el mercat”. En relació a 
aquesta justificació que Recomana que es faci el Tribunal de Comptes, cal dir que en les Peticions de 
Modificacions de la Prestació del Servei del TAD i del SAD realitzades pel President de l’Hospital 
Comarcal, l’únic que es diu al respecte és que “donat que el servei per raons de l’objecte, i també per 
qüestions econòmiques és convenient que sigui realitzat per la Fundació”. 
Donat que  finalment hi ha la intenció de fer una contractació per a la  gestió del servei 
de Transport adaptat per part de FUSSMONT, mitjançant un procediment negociat 
sense publicitat, tal com es va portar a aprovació al patronat de la Fundació  (Exp. 
FUSSM PN 1/14) i que per tant aquest no serà realitzat per mitjans propis de la 
fundació, els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents acords: 
1. Que es compleixi allò establert a l’informe de Secretaria 2/2014 que va donar lloc a la 
desestimació del recurs de reposició interposat contra els acords plenaris   d’encàrrec de 
gestió del servei d’atenció domiciliària i d’encàrrec de gestió del servei de transport 
adaptat a la Fundació privada de serveis socials del Montsià (FUSSMONT).” 
Intervencions dels membres: 
Tot i haver-se informat que els informes de secretaria i intervenció demanats, no han 
estat redactats per la premura en el temps en que foren sol·licitats, defensa la moció en 
el termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Adam Tomàs, tot dient que confia en 
que a resultes dels informes esmentats i amb independència del resultat de la votació 
s’actuï de forma ajustada a la legalitat. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el recolzament del Grup de PxC a la moció. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que e Grup del PSC – PM dona suport a la moció, 
havent signat un membre del seu Grup la mateixa i la petició d’informe per poder 
arribar al quòrum necessari per formular aquesta darrera petició. 
El Sr. Alcalde, manifesta en primer lloc la seva sorpresa sobre la signatura de la petició 
pel portaveu del Grup del PSC – PM, quan en les sessions plenàries en que es va tractar 
aquest assumpte va demanar precisament que es licites el servei. Respon el Sr. Espanya 
que la seva petició va ser que es produís una rotació en la prestació del servei, a la qual 
cosa replica el Sr. Alcalde que això es precisament el que ha dit, que es demanava la 
licitació de l’adjudicació del servei per la qual cosa es limita a constatar la existència 
d’una certa contradicció. 
Continua el Sr. Alcalde dient que el servei no es presta per part de FUSSMONT 
exclusivament amb mitjans externs ja que el personal propi, en tant que gestor del 



Centre de dia i, per tant, qui millor coneix les característiques personals i necessitats 
dels usuaris realitza les funcions de coordinació i gestió adients per tal que la qualitat 
del servei sigui la màxima possible, essent després la tasca concreta de transport 
realitzada per una empresa externa, el que ha garantit fins ara un dels objectius que ha 
de complir tot servei públic: l’eficàcia, demostrada amb la satisfacció dels usuaris del 
servei i la total inexistència de reclamacions o queixes sobre el mateix. Juntament amb 
la eficàcia del servei que, per les característiques dels seus usuaris, és l’objectiu 
principal, l’administració ha de vetllar per un altre principi sobretot en uns moments en 
que els recursos econòmics són limitats, el de màxima rendibilitat dels recursos sense 
minorar la quantitat i qualitat dels serveis prestats a la ciutadania, per allò FUSSMONT 
va fer un estudi en que el cost del servei prestat amb serveis propis exclusivament 
superava l’aportació de la Generalitat de Catalunya, optant-se, en benefici de 
l’economia, per acudir a una licitació del contracte, per veure si una organització 
externa era capaç de prestar el servei amb un cost que no superés els recursos 
econòmics dels que es disposen per al servei, no tenim cap seguretat de que el contracte 
s’adjudiqui i, serà en el cas en que hagi de declarar-se desert per manca de licitadors 
quan FUSSMONT deurà dotar-se dels mitjans propis per  poder prestar el servei i, 
llavors veurem com es finança l’excés de cost esmentat per l’Ajuntament o els usuaris; 
però, abans s’ha volgut intentar la licitació pública com a fórmula d’evitar el sobrecost. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que no es objecte de discussió si es pot treure o no el 
servei a licitació pública, el que podria haver-se fet directament per l’Ajuntament, el que 
es demana és que es doni compliment al que figura a l’informe de secretaria, ja que en 
cas contrari podria semblar un frau a la legislació sobre contractació pública. Si els 
informes de Secretaria i Intervenció demanats són favorables no haurà cap problema; 
però, en cas contrari demanen s’ajusti a les conclusions dels mateixos, restant pendents 
d’aquestos. 
El Sr. Alcalde diu que aquest assumpte es considera debatut i no es tornarà a portar a 
consideració del Ple i acaba dient que, tot i estar d’acord amb l’informe de secretaria a 
que es refereix la moció i ratificant la seva acceptació com ja es va fer en el moment de 
l’adopció de l’acord plenari corresponent,  no donaran suport a la moció en considerar 
l’actuació ajustada a legalitat. 
El Regidor Sr. Adam Toma`s demana que consti expressament en acta que l’equip de 
govern ha votat en contra de donar compliment a un informe de secretaria, responent el 
Sr. Alcalde que el vot en contra no ho és contra l’informe de secretaria, el qual 
respecten i assumeixen, sinó sobre que l’actuació de FUSSMONT no s’ajusti al mateix. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vit 
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup 
del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del 
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
PRECS I PREGUNTES. 
En primer lloc es dona lectura a la pregunta escrita presentada pel Grup municipal 
d’Esquerra d’Amposta que diu: 
“Que el passat 28 d’octubre el grup Municipal d’Esquerra d’Amposta – Esquerra 
Republicana de Catalunya, varem presentar una moció per tal d’instar a l’Equip de 
Govern a redactar un Pla Local d’Adaptació i Supressió de Barreres Arquitectòniques 



en els quatre àmbits que preveu el Codi d’accessibilitat  (urbanisme, edificació, 
transport i comunicacions). 
Que aquesta moció, que va ser aprovada per unanimitat, estava fonamentava amb el 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat que en l’article 12 estableix que els ens locals han 
d’elaborar plans especials d’actuació per tal d’adaptar les vies públiques i altres espais 
d’us.  
Que des de l’aprovació d’aquesta moció encara no tenim informació sobre en quin estat 
es troba el Pla Local d’Adaptació i Supressió de Barreres Arquitectòniques. 
Que l’article 20 del Reglament Orgànic Municipal preveu la contestació ordinària en 
sessió plenària de preguntes plantejades per escrit.  
Per la qual cosa, sol·licito:  
Que l’Ajuntament d’Amposta ens informi sobre l’estat  en que es troba el Pla Local 
d’Adaptació i Supressió de Barreres Arquitectòniques.” 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que respecte la proposta exposada a la comissió 
informativa d’obres i urbanisme es va actuant a mesura que les possibilitats 
econòmiques ho permeten. El Pla encara no ha estat redactat, tenint la previsió 
d’incorporar actuacions, si és possible, al pressupost de 2015 per tal de donar 
compliment a la moció aprovada. El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el que va 
aprovar-se va ser la redacció del Pla que, d’altra banda, és obligatori, responent la Sra. 
Ferré que en funció de les disponibilitats dels tècnics municipals s’avançarà en la 
redacció del Pla per complir el compromís adquirit. 
El Regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes i precs següents: 
- Encara no se li ha facilitat l’informe de l’enginyer municipal sobre un establiment que 
ha demanat en diverses ocasions, en tot cas que si faciliti l’accés al projecte a un tècnic 
per poder donar resposta al veí. 
- Al carrer Salònica, 13 s’ha format una espècie d’abocador i demana que s’obligui al 
propietari dels terrenys a netejar-ho. El Sr. Alcalde diu que periòdicament es revisen els 
solars bruts i es formula el requeriment per la seva neteja i així es farà en aquest cas. 
- El carrer Poble Nou del Delta i el carrer Itàlia no estan comunicats en haver una tanca 
que ho impedeix, preguntant el motiu. El Sr. Alcalde respon que els terrenys que 
haurien d’ocupar-se són de propietat privada havent-se d’adquirir per poder realitzar la 
comunicació dels dos carrers indicats. Quan es va realitzar l’actuació d’urbanització al 
carrer Sant Cristòfol es va intentar; però, no va ser possible per quant incrementava 
excessivament les contribucions especials als veïns. Aquesta actuació, com la de 
l’obertura del carrer Goya, resta pendent, havent-se de valorar si el cost s’assumeix per 
l’ajuntament o es trasllada als veïns. 
- S’ha anunciat que el bono exprés pel transport urbà de viatgers es pot adquirir a 
l’autobús que presta el servei i pel que sembla només es pot adquirir a Tortosa. El Sr. 
Alcalde respon que no pot respondre; però, li sembla estrany, per quant l’empresa 
gestora del servei disposa d’una oficina oberta a Amposta. El Sr. Ciscar replica que a 
l’autobús no es pot adquirir el bono i que en tot cas es rectifiqui la publicitat. 
- Té notícies de pisos ocupats al carrer Europa i Sant Nicolau, sap que és difícil; però, 
demana que s’actuï fent els requeriments i si és necessari sancionant a les entitats 
bancàries per evitar que s’ocupin els habitatges buits. La Regidor Sra. Laia Subirats 



respon que s’ha aprovat un protocol d’actuació que preveu diferents actuacions: primer, 
obligar a tapiar l’accés a les cases velles desocupades pel perill que suposa la seva 
ocupació; en segon lloc, quant als habitatges ocupats per famílies que ho fan per 
voluntat pròpia sense tenir aquesta necessitat, es farà requeriment a la propietat per a 
que actuï davant aquestes actuacions i a les famílies que els ocupen per d’acolllir-se a 
un possible lloguer social, en cas contrari s’instaran denúncies judicials per evitar 
aquestes situacions; i, en tercer lloc es requerirà a les entitats bancàries per tal que 
destinin els pisos buits a lloguer social o els cedeixin a l’ajuntament per destinar-los a 
aquesta finalitat, instruint-se procediments sancionadors en els casos en que no acceptin 
cap de les dues alternatives anteriors. 
-La Junta de Govern Local va provar un pagament al CETECOM, pregunta si el mateix 
és per a que el centre estigui en funcionament i així no haver de retornar el milió 
d’euros en que es va subvencionar l’equipament, quant de temps han de durar aquests 
pagaments i quina serà la seva quantia total, per veure si no seria millor retornar la 
subvenció. El Sr. Alcalde respon que la subvenció va atorgar-se dintre del pla de 
reindustrialització de les Terres de l’Ebre, es va crear l’associació en la que participava 
una empresa privada que en estar en situació de concurs de creditors no ha aportat la 
seva participació, l’Ajuntament es va incorporar amb la voluntat d’ajudar a l’associació 
en els 3 primer anys de funcionament per tal de que aquesta es finances directament 
amb els treballs que si li encarreguessin, com de fet ja se n’han encarregat alguns, 
segons els tècnics el centre té viabilitat econòmica per al seu autofinançament tot i la 
situació de crisis; per un altre costat l’Ajuntament s’ha mogut per aconseguir 
subvencions per al funcionament del centre de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Tarragona, i així no haver de córrer amb la totalitat de l’aportació econòmica fins que 
el centre disposi d’autonomia econòmica, suport econòmic que es seguirà prestant ja 
que seria una verdadera llàstima desaprofitar la inversió. 
- Respecte el Departament de serveis socials municipals exposa que pel volum de feina 
que tenen hauria de disposar de nous ordinadors i, en quant a una de les persones que hi 
treballa, li han arribat comentaris que no tracta els usuaris de forma correcta, demanant 
a la Regidora delegada que ho eviti. Aquesta darrera respon que ja ho ha fet. El Regidor 
Sr. Antoni Obalat diu que els ordinadors per aquest departament ja han estat adquirits i 
des del departament d’informàtica s’estan preparant per instal·lar-los. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que per tercera vegada en el temps en que ha estat 
regidor, per la Junta de Govern Local s’ha adoptat acord d’adjudicació una finca per 
manca de pagament de deutes tributaris i pregunta si no hi hauria alguna fórmula, com 
la subhasta prèvia de la finca, per tal de que els propietaris rebessin l’excés de les 
possibles quantitats llevat dels deutes tributaris causant de l’execució. Des dels serveis 
d’Intervenció i Secretaria assistents a la sessió s’informa que l’adjudicació de béns en 
un procediment de constrenyiment per la manca de pagament de deutes tributaris, 
només es porta a cap un cop la subhasta pública del bé o béns resta deserta. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs formula les preguntes i precs següents: 
- Recentment s’ha retirat la terrassa d’un establiment arran de la denúncia d’un veí per 
les molèsties; té coneixement de la denúncia també per molèsties a un altre establiment 
preguntant si s’actuarà de la mateixa forma. El Sr. Alcalde respon que les actuacions 
són iguals per situacions idèntiques, actuant l’Ajuntament en la forma més equànime i 
sempre ajustada a la legalitat. 



- A una de les sortides del Parc de Giribechs hi ha un canal que acaba en angle recte i 
demana si és possible col·locar alguna protecció per evitar possibles accidents, 
responent el Sr. Alcalde que la instal·lació d’aquesta protecció està prevista dintre d’una 
actuació global en aquell indret. 
- Del redactat de l’ordenança de l’Impost sobre vehicles sembla que la exempció per als 
vehicles agrícoles hagi de donar-se el mateix any en que s’adquireixen i quan es demana 
l’any en que es formula la petició no es retornen les quantitats pagades, quan en 
anterioritat si sembla que es retornava, preguntant quina és la situació real. La Regidora 
Sra. Isabel Ferré respon que aquesta exempció es pregada i s’aplica a partir de l’any 
següent al de la seva petició d’acord amb el que disposa la Llei d’hisendes locals, si que 
és cert que abans les gestories o els venedors dels vehicles realitzaven per compte del 
comprador la petició en el moment de l’adquisició i així gaudien de l’exempció des del 
moment de l’adquisició cosa que van deixar de fer sense que pugui dir el motiu. Ara per 
ara l’actuació municipal és correcta. Intervé la Sra. Interventora de fons indicant que a 
l’ordenança hi ha una incorrecció, derivada de l’anterior legislació, que pot donar lloc a 
la interpretació de la pregunta; però, com que l’article està en contra de la Llei de les 
hisendes locals ha de ser aquesta la que s’apliqui, havent-se de corregir l’ordenança. El 
Sr. Tomàs acaba demanat que s’informi a les organitzacions agràries de la normativa 
aplicable per evitar malentesos, responent el Sr. Alcalde que es farà. 
 
URGÈNCIES. 
Per unanimitat dels tots els membres del Ple s’aprova la urgència de les qüestions no 
incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els següents 
acords: 
 
RETROACCIÓ DE PERMUTES AMB GURSAM. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 26 de febrer de 2007, 
va aprovar la formalització d’una permuta amb la Societat GURSAM per la qual: 
1. L’Ajuntament d’Amposta va cedir a GURSAM la plena propietat de la finca següent: 
“URBANA: PARCEL·LA NÚMERO VINT-I-NOU.- Parcel·la assenyalada amb el 
número VINT-I-NOU en el plànol d'adjudicació de les parcel·les resultants del Projectes 
de reparcel·lació del Polígon d'Actuació urbanística I del Cementiri; Eixample de 
l'Avinguda Aragonesa, del terme municipal d'Amposta, amb la forma de trapezi i de 
quatre-cents vint-i-tres metres cinc decímetres quadrats de superfície de sòl i de mil cent 
quaranta metres quadrats de sostre. Afronta: al Nord-Est, amb parcel·la 4 adjudicada; al 
Sud-Est, amb parcel·la 30 per adjudicar.  
Qualificació urbanística: Residencial plurifamiliar bloc lineal illa tancada.  
Drets adjudicats: Li correspon un percentatge del 2,26626% dels totals drets de la unitat 
de reparcel·lació que s'adjudiquen en aquest projecte.  
Compte de liquidació provisional: Vuitanta-nou mil cinc-cents quaranta-dos euros, més 
tretze mil set-cents seixanta-vuit euros amb deu cèntims en concepte d'IVA.  
Inscripció: Consta inscrita al Registre de la Propietat número 1 d'Amposta, al volum 
3.813, foli 187, finca 44.442.  
2. GURSAM: 
 a) Va cedir a l’Ajuntament d’Aposta la plena propietat de la finca següent: URBANA: 
Finca número 5, constituïda pel local assenyalat com local 5, ubicat a la planta baixa de 



l'edifici, amb forma de "L", amb una superfície construïda de cent vint-i-quatre metres, 
trenta-nou decímetres quadrats. Mirant-lo des del carrer Agustina d'Aragó, confronta: 
Front, amb el carrer esmentat; dreta, part amb la caixa d'escales i ascensor del portal A i 
en part amb la zona comú d'accés; esquerra, amb el carrer Ruiz de Alda; i fons, amb 
l'esmentada zona comú i mitjançant ella amb plaça pública.  
Accés: S'accedeix al local esmentat mitjançant zona comunitària que va des del carrer 
Agustina d'Aragó a la plaça pública.  
Quota: A efectes de beneficis i càrregues per raó de comunitat i respecte al valor total de 
l'immoble, i desprès de dues segregacions practicades, és del 3,76 %.  
Inscripció: Consta inscrita al Registre de la Propietat número 1 d'Amposta, al volum 
3.668, foli 184, finca 41.513.  
b) Va adquirir el compromís de cedir el local de la planta baixa a construir sobre la finca 
situada al carrer Alcalde Escrivà Prades cedir per l’Ajuntament d’Amposta. 
Davant la impossibilitat d’executar les obres de construcció de l’immoble per part de 
GURSAM i estan dita Societat en liquidació, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Resoldre la permuta formalitzada amb GURSAM. 
SEGON. Acceptar que resti en poder de l’Ajuntament d’Amposta, en compensació dels 
danys i perjudicis ocasionats amb motiu de la resolució de la permuta, la finca següent: 
“Urbana: Finca número 5, constituïda pel local assenyalat com local 5, ubicat a la planta 
baixa de l'edifici, amb forma de "L", amb una superfície construïda de cent vint-i-quatre 
metres, trenta-nou decímetres quadrats. Mirant-lo des del carrer Agustina d'Aragó, 
confronta: Front, amb el carrer esmentat; dreta, part amb la caixa d'escales i ascensor 
del portal A i en part amb la zona comú d'accés; esquerra, amb el carrer Ruiz de Alda; i 
fons, amb l'esmentada zona comú i mitjançant ella amb plaça pública.  
Accés: S'accedeix al local esmentat mitjançant zona comunitària que va des del carrer 
Agustina d'Aragó a la plaça pública.  
Quota: A efectes de beneficis i càrregues per raó de comunitat i respecte al valor total de 
l'immoble, i desprès de dues segregacions practicades, és del 3,76 %.  
Inscripció: Consta inscrita al Registre de la Propietat número 1 d'Amposta, al volum 
3.668, foli 184, finca 41.513. 
TERCER. L’Ajuntament d’Amposta renúncia expressament a la reclamació de 
qualsevol altre tipus d’indemnització per la resolució de la permuta. 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura de 
l’escriptura pública corresponent per l’efectivitat dels presents acords. 
 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 26 de febrer de 2007, va 
aprovar la formalització d’una permuta amb la Societat GURSAM per la qual: 
1. L’Ajuntament d’Amposta va cedir a GURSAM la plena propietat de la finca següent: 
a) Cedir en concepte de permuta a la Societat Anònima Municipal de Gestió Urbanística 
(GURSAM) la finca de propietat d'aquest Ajuntament d'Amposta següent:  
"Urbana: Casa  composada de planta baixa i dos pisos, situada a Amposta, al carrer 
Corsini, número 9, de superfície 110 m2. Confronta: dreta entrant amb Josefa Torta; 
esquerra amb Joan Margalef; i fons, amb els germans Tomàs Ferreres." 
Figura inscrita al Registre de la Propietat d'Amposta al volum 3618, llibre 433, foli 129, 
finca número 7237. 



Referència cadastral: 5898410BF9059H0001XP. 
b) Per compensar la diferència de valors entre les finques objecte de permuta va adquirir el 
compromís de que per mig dels seus Serveis tècnics realitzarà el projecte tècnic i la 
direcció de l'obra de l'immoble a executar per part de GURSAM. 
2. GURSAM: 
Havia de cedir a l’Ajuntament d’Aposta la plena propietat el local de la planta baixa de 
l'immoble que ha de construir GURSAM al carrer Corsini, 9-11, segons estudi redactat 
pels serveis tècnics municipals, amb una superfície aproximada de 135 m2. 
Davant la impossibilitat d’executar les obres de construcció de l’immoble per part de 
GURSAM i estant dita Societat en liquidació, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Resoldre la permuta formalitzada amb GURSAM. 
SEGON. L’Ajuntament d’Amposta renúncia expressament a la reclamació de qualsevol 
indemnització per la resolució de la permuta. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura de 
l’escriptura pública corresponent per l’efectivitat dels presents acords. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les catorze hores i vint 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, 


