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A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-quatre de novembre de dos mil catorze. 
Essent les tretze hores  i deu 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 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 27 d’octubre de 2014 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia número 1305 a 1444 de 2014. 
4. Donar compte de delegació de funcions d’Alcaldia a favor de la Regidora Laia 

Subirats López en matèria de compromisos socioeducatius. 
5. Aprovació inicial de la modificació número 35 del POUM: “Inclusió d’ús comercial 

en establiment mitjà a la subzona 13b1 Valletes i modificació de la regulació 
particular de l’ús d’aparcament. 

6. Aprovació inicial de conveni urbanístic amb Poble Nou Resort, SL. 



7. Aprovació inicial de la modificació número 36 del POUM: “Delimitació de nou 
polígon d’actuació urbanística PAU-11 a Poble Nou del Delta”. 

8. Aprovació de liquidació i dissolució del Consorci per a la protecció i gestió des 
espais de la Comarca del Montsià. 

9. Aprovació de cessió d’ús de terrenys a Moto Club Amposta. 
10. Donar compte de l’informe de destí del superàvit pressupostari en termes SEC’95 

resultant de la liquidació del pressupost municipal 2013. 
11. Aprovació inicial de l’expedient número 21 de modificació del pressupost per 

suplements de crèdit i crèdits extraordinaris. 
12. Sol·licitud ampliació en 120 mensualitats del període de reintegrament dels saldos 

deutors de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat anys 
2008 i 2009. 

13. Atorgament de bonificacions fiscals. 
14. Donar compte de la informació enviada al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, relativa a l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2014, en 
compliment d’allò establert a l’article 4 de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i l’article 16 de la Ordre HAP/2105/2012, de 
1 d’octubre. 

15. Donar compte del període mig de pagament referit al 3r. trimestre de 2014, calculat 
d’acord amb allò establert al Reial Decret Llei 635/2014. 

16. Informe sobre compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en operacions comercials, relatiu al quart trimestre de  2014 

17. Moció del PSC-PM en defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les 
dones. 

18. Moció d’EA-ERC per l’acompliment de l’informe conjunt de Secretaria i 
Intervenció sobre el Transport adaptat domiciliari d’Amposta. 

19. Moció d’EA-ERC per ubicar una estelada amb asta a la Plaça Ramon Berenguer IV. 
20. Moció d’EA-ERC sobre la llicència esportiva espanyola única. 
21. 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 
27 D’OCTUBRE DE 2014. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 
27 d’octubre de 2014. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 

• Pròrroga del contracte formalitzat amb M.C.C.A fins al dia 5 de febrer de 2015. 
• S.S.A com a oficial primera electricista de l’11 de novembre al 10 de desembre 

de 2014. 
• E.M.C, J.C.M, RA.G.C, A.J.F.F i  F.N.G com a peons del 10 de novembre de 

2014 al 9 de maig de 2015. 



• À.E.S com a auxiliar administratiu del 10 de novembre de 2014 al 9 de maig de 
2015. 

• L.S.S. com a auxiliar administratiu del 10 de novembre de 2014 al 9 de maig de 
2015. 

• L.A.B, com a model per a l’Escola d’Art i Disseny del 13 de novembre de 2014 
al 30 de juny de 2015. 

• N.S.V com a netejadora de la llar d’infants la Gruneta del 17 de novembre de 
2014 al 16 de febrer de 2015. 

• E.G.R com administratiu del 17 de novembre al 31 de desembre de 2014. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 1305 A 1444 DE 
2014. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1305 a 1444 de l’any 2014, restant el 
Ple assabentat. 
 
DONAR COMPTE DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS D’ALCALDIA A FAVOR DE 
LA REGIDORA LAIA SUBIRATS LÓPEZ EN MATÈRIA DE COMPROMISOS 
SOCIOEDUCATIUS. 
Tot seguit es dona compte del Decret de l’Alcadia número 1375/2014, que diu: 
“Donada la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, i havent-
se procedit el dia 11 de juny de 2011 a la constitució de la nova Corporació municipal.  
Atès que d’acord amb el que estableix la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i de les 
oportunitats en infància i adolescència, l’Ajuntament d’Amposta com administració 
local té la competència per a tramitar i resoldre el procediment administratiu per 
constatar una situació de risc quan detecta un infant o adolescent que es troba en el seu 
municipi. 
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 46.1 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, Resolc: 
RIMER. Delegar de forma específica a favor de la Sra. Laia Subirats López, Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, les següents matèries: 
1) Facultat de Direcció de l’Àrea de Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana. 
2) Facultat de Resolució dels compromisos socioeducatius i signatura dels documents 
relatius a aquests compromisos i a la seva aplicació, per a situacions de risc greu dels 
infants i adolescents 
SEGON. Disposar l’aplicabilitat del règim de delegació de competències establert en el 
Reglament orgànic municipal. Així mateix, les delegacions atorgades pel present Decret 
podran ser revocades en qualsevol moment, sense cap altre requisit que l’emissió d’un 
Decret d’Alcaldia, que es comunicarà a la Regidora afectada i el Ple de la Corporació en 
la primera sessió en que sigui possible. 
TERCER. La Sra.. Regidora delegada haurà de mantenir a aquesta Alcaldia 
constantment informada de la gestió de les respectives delegacions i, especialment 
d’aquells actes o decisions que, per qualsevol motiu, puguin tenir rellevància. 
QUART. Notificar personalment la present resolució a la designada, que es considerarà 



acceptada tàcitament, tret manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament 
al BOPT per la seva publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució al tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de 
la signatura de la resolució per l’Alcalde. 
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució a la primera sessió 
que se celebri.” 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 35 DEL POUM: 
“INCLUSIÓ D’ÚS COMERCIAL EN ESTABLIMENT MITJÀ A LA SUBZONA 
13B1 VALLETES I MODIFICACIÓ DE LA REGULACIÓ PARTICULAR DE L’ÚS 
D’APARCAMENT. 
Vista la proposta de modificació puntual número 35 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal: “Inclusió de l’ús comercial en establiment mitjà a la subzona 13b1 Valletes 
(plurifamiliar) i canvis en la secció quarta de les normes urbanístiques en referència a la 
regulació particular de l’ús d’aparcament”, redactada per l'Arquitecte municipal Jaume 
Castellví Miralles. 
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, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 35 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Inclusió de l’ús comercial en establiment mitjà a la subzona 13b1 
Valletes (plurifamiliar) i canvis en la secció quarta de les normes urbanístiques en 
referència a la regulació particular de l’ús d’aparcament”, redactada per l'Arquitecte 
municipal Jaume Castellví Miralles. 
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 DE CONVENI URBANÍSTIC AMB POBLE NOU RESORT, 
SL. 
Vista la proposta de conveni urbanístic a formalitzar amb la mercantil Poble Nou Resort, 
SL., amb l’objecte de promoure la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal, definint un Polígon d’actuació urbanística que inclogui dues finques urbanes 
propietat de la mercantil indicada permetent el trasllat de l’edificabilitat d’una d’elles a 
l’altra per tal de poder ampliar l’edifici destinat a activitat hotelera, qualificant la primera 
de les finques com sistema general d’equipament comunitari que serà cedida gratuïtament 



a l’Ajuntament incrementant les dotacions d’aquest tipus de sòl al nucli de població de 
Poble Nou del Delta. 
Atenent que la proposta de conveni comporta un benefici per a l’interès general per quant: 
a) El benefici que per a l’activitat turística de Poble Nou del Delta representa l’ampliació 
de l’hotel propietat de l’empresa esmentada. 
b) L’increment de sòl qualificat com sistema general d’equipament comunitari que passarà 
a ser de titularitat municipal. 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de conveni urbanístic a formalitzar amb la 
mercantil Poble Nou Resort, SL., amb l’objecte de promoure la modificació puntual del 
Pla d’ordenació urbanística municipal, definint un Polígon d’actuació urbanística que 
inclogui dues finques urbanes propietat de la mercantil indicada permetent el trasllat de 
l’edificabilitat d’una d’elles a l’altra per tal de poder ampliar l’edifici destinat a activitat 
hotelera, qualificant la primera de les finques com sistema general d’equipament 
comunitari que serà cedida gratuïtament a l’Ajuntament incrementant les dotacions 
d’aquest tipus de sòl al nucli de població de Poble Nou del Delta. 
SEGON. Ordenar que el conveni aprovat sigui exposat al públic per un termini d’un mes, 
mitjançant la publicació d’anuncis en el butlletí oficial de la província i un dels diaris de 
major circulació en l’àmbit del municipi, així com per mitjans telemàtics a la pàgina webb 
de l’Ajuntament, als efectes de la presentació d’al·legacions o reclamacions. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 36 DEL POUM: 
“DELIMITACIÓ DE NOU POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-11 A 
POBLE NOU DEL DELTA”. 
Vista la proposta de modificació puntual número 36 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal: “Delimitació de nou polígon d’actuació urbanística PAU-11 a Poble Nou del 
Delta”, redactada per l'Arquitecte municipal Jaume Castellví Miralles. 
Atenent que la present modificació puntual del POUM deriva del conveni urbanístic 
formalitzat en data 14 de novembre de 2014 amb la mercantil Poble Nou Resort, SL., amb 
la finalitat de donar compliment a les obligacions adquirides per l’Ajuntament mitjançant 
el mateix. 
Atenent que la no aprovació definitiva de la present modificació puntual comportarà que 
l’esmentat conveni perdi la seva vigència. 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus 
membres, i per tant amb el quòrum d ela majoria absoluta legal, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 36 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Delimitació de nou polígon d’actuació urbanística PAU-11 a Poble 
Nou del Delta”, redactada per l'Arquitecte municipal Jaume Castellví Miralles. 
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 DE LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA 
PROTECCIÓ I GESTIÓ DES ESPAIS DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ. 
Atenent que l’any 2008 es va iniciar la tramitació per a la creació d’un nou consorci per 
donar compliment al Pla d’Acció de Conservació de la Biodiversitat (PACB) de la 
comarca que  contemplava la necessitat de crear un òrgan de gestió propi, per disposar 
d’un sistema d’espais lliures on es situïn adequadament els sistemes urbans i les 
infraestructures, de manera que es mantinguin les funcions ecològiques, paisatgístiques 
i socioeconòmiques del territori.  
Atenent que el Ple d’aquest Ajuntament d’Amposta, en sessió duta a terme el dia 29 de 
març de 2010, aprovà definitivament la creació i la constitució del Consorci per a la 
protecció i gestió dels espais de la comarca del Montsià, els estatuts pels quals se'n 
regirà l'actuació i la integració de l’Ajuntament d’Amposta en el mateix. 
Atenent que el dia 27 d’abril de 2010 es va constituir el Consorci per a la protecció i 
gestió dels espais de la Comarca del Montsià. Durant aquets anys el Consorci ha 
treballat d’acord amb els seus objectius, però els recursos per fer noves actuacions són 
molt limitats i requereixen avançar el finançament; per tot això i atès que podem 
continuar treballant des dels ens membres es proposa la dissolució. 
Atenent que el Consell Comarcal del Montsià per acord de ple de data 17 de juliol de 
2014, va aprovar inicialment la constitució per part dels Consells comarcals del Baix 
Ebre i del Montsià del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, i els 
seus estatuts. 
Atenent que es va publicar anunci al DOGC 6675 de data 30 de juliol de 2014 i al 
BOPT 176 de 31 de juliol de 2014, per sotmetre a informació pública l’expedient i 
presentar al·legacions. 
Atenent que en data 26 d’agost el grup polític comarcal d’ERC va presentar 
al·legacions. 
Atenent que el Consell Comarcal del Montsià per acord de ple de data 24 de setembre 
de 2014, va desestimar les al·legacions i va aprovar definitivament la constitució per 
part dels Consells comarcals del Baix Ebre i del Montsià del Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre, i els seus estatuts. 
Atenent que el passat 17 d’octubre es va constituir el nou Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre, en endavant COPATE. 
Atenent que es donen les següents circumstàncies, per transformació del Consorci en 
una altra entitat vist el que preveu l'article 13 i següents de la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, i d'acord amb el que estableixen les Estatuts del Consorci, procedeix dur a 
terme la seva dissolució.  
Atenent que d’acord amb l’article 27 dels Estatuts, el Consorci es dissoldrà per:  



a) Incompliment de l’objecte.  
b) Acord per majoria absoluta dels membres fundadors.  
c) Impossibilitat legal o material d’acompliment de les finalitats del Consorci.  
d) Transformació del Consorci en una altra entitat, per majoria absoluta dels seus 
membres.  
Atenent que el Consell Plenari del Consorci va aprovar en sessió de data 5 de novembre 
de 2014 la dissolució del Consorci i ens ha tramès el certificat de l’acord que haurà de 
ser ratificat pel plenari dels ens membres.  
Atenent que l’acord especifica la forma de liquidar l’actiu i el passiu de revertir els béns 
adscrits als municipis agrupats, basant-se en la ponderació dels criteris de preservació 
de l'interès públic, respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens agrupat al llarg 
de la duració del Consorci.  
Atenent que el saldo a data 5 de novembre de 2014 és de 15.727,91 €. 
Atenent que no consten obligacions pendents. 
Atenent que consta pendent de cobrament la següent subvenció: 
Referència: 51006350201199. Document: 1000091464 
Data: 14/04/2011. Import: 8.274,00 € Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Tramès a Economia i Coneixement sense programar.  
Referència: 51006350201199. Document: 1000093425 
Data: 14/04/2011. Import: 6.726,00 € Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Tramès a Economia i Coneixement sense programar.  
Atenent que si finalment ens ingressen aquests 15.000 euros es repartiran entre els 
membres en proporció a l’aportació inicial, en cas de no rebre’ls el saldo resultant al 
compte es transferirà al Consell Comarcal del Montsià per a actuacions relacionades 
amb l’objecte d’aquest Consorci. 
El ^Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup 
de CiU i dels 3 membres del Grup del PSC – PM i l’abstenció dels 6 membres del Grup 
d’Esquerra d’Amposta i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:  
PRIMER. Ratificar la liquidació i dissolució del CENAM. 
SEGON. Les despeses del procés de liquidació i dissolució que puguin sortir s’abonaran 
amb els actius del Consorci. 
TERCER. Del saldo que resti al compte obert a La Caixa,  15.727,91 €, és el saldo a 
data 5/11/2014,  es reintegraran a cada ajuntament les aportacions que ha fet d’acord 
amb aquesta relació: 

 2011 2012 2013  

Freginals 1000 1000 1000 3000 

La Galera  - 1000 1000 2000 

Masdenverge - 1000 - 1000 

Godall - 1000 - 1000 

Alcanar - 2000 - 2000 

Mas de Barberans - 1000 - 1000 

Total 1000 7000 2000 10000 

Si finalment es reben els quinze mil euros de les es repartiran entre els membres en 
proporció a l’aportació inicial, en cas de no rebre’ls el saldo resultant al compte es 



transferirà al Consell Comarcal del Montsià per a actuacions relacionades amb l’objecte 
d’aquest Consorci. 
QUART. Es faculta al President del  Consorci per què realitzi tots els tràmits adients per 
a procedir a la definitiva liquidació i dissolució del Consorci.  
CINQUÈ. Notificar el present acord de ratificació de la liquidació i dissolució al 
CENAM. 
 
APROVACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS DE TERRENYS A MOTO CLUB AMPOSTA. 
Vist l’expedient tramitat per la cessió gratuïta en favor del Moto Club Amposta de l’ús en 
concepte de precari de la finca de propietat municipal amb la descripció següent: “Urbana, 
parcel·la de terreny situada al terme municipal d’Amposta, Polígon industrial de l’Oriola, 
carrer Danuvi, 14, qualificada com a sòl urbà, (clau 3i: equipament sense ús específic), 
amb una superfície de 18.169,62 m2. Confronta: Nord, porció segregada que integra el lot 
1; Sud, finca VPB1 propietat de l’Ajuntament d’Amposta; Est, carrer Danuvi; i Oest, camí 
de la Ferrereta.”. 
Atenent que l’expedient esmentat ha estat exposat al públic per un període de trenta dies 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 225 
del dia 1 d’octubre de 2014, sense que durant el termini d’exposició pública s’hagi 
presentat cap mena de reclamació o al·legació sobre el mateix. 
Atenent que s’han complert els requisits establerts als articles 211 i següents del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i, els articles 75 i 76 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, per acordar l’esmentada cessió 
gratuïta, que es considera d’interès per al municipi.  
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Cedir al Moto Club Amposta l’ús gratuït i en concepte de precari l’ús del local 
següent: “Urbana, parcel·la de terreny situada al terme municipal d’Amposta, Polígon 
industrial de l’Oriola, carrer Danuvi, 14, qualificada com a sòl urbà, (clau 3i: equipament 
sense ús específic), amb una superfície de 18.169,62 m2. Confronta: Nord, porció 
segregada que integra el lot 1; Sud, finca VPB1 propietat de l’Ajuntament d’Amposta; Est, 
carrer Danuvi; i Oest, camí de la Ferrereta.”. 
SEGON. La cessió precària s’extingeix per la reclamació de l’ús del bé feta per l’ens local, 
amb el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, i també per la devolució 
d’aquest per part del precarista. Si el bé del qual es cedeix l’ús no es destina a l’ús previst 
en el termini fixat o deixa d’ésser destinat, reverteix automàticament de ple dret al 
patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i 
perjudicis causats i el detriment experimentat pels béns. 
TERCER. L’associació precarista es farà càrrec de les despeses de manteniment i neteja 
del local durant la vigència de la cessió de l’ús. 
QUART. Determinar que la precarrista no resta en una situació de dependència respecte 
l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 121 del Codi penal i que l’ús és 
gratuït i merament tolerat. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a signar tots els 
documents públics i privats necessaris per executar els acords anteriors.  
 
DONAR COMPTE DE L’INFORME DE DESTÍ DEL SUPERÀVIT 



PRESSUPOSTARI EN TERMES SEC’95 RESULTANT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2013. 
El Ple de la Corporació resta assabentat de l’Informe d’Intervenció de fons del qual es 
dona compte i que es transcriu a continuació:. 
“1. Legislació aplicable: 

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (endavant TRLRHL), en relació 
al principi d’estabilitat pressupostària (articles 54.7 i 164.1). 

• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladores de les hisendes locals. 

• Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF). 

• Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les 
entitats locals. 

• Ordre Ministerial HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes en 
la LOEPSF. 

• Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 
Corporacions Locals, publicat per la Intervenció General de la Administració 
de l’Estat, Ministeri d’Economia i Hisenda. 

• Guia per la determinació de la regla de despesa de l’article 12 de la LOEPSF 
per a corporacions locals. 

• Manual del SEC 95 sobre el dèficit públic i el deute públic, publicat per 
Eurostat. 

• Reglament 2223/1996, del Consejo de la Unión Europea. 
• Reglament 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea. 

2. Objectiu d’estabilitat pressupostària. 
Tal i com es va posar de manifest al informe de Intervenció de la liquidació del 
pressupost municipal 2013, de data 7 de març de 2014, l’Ajuntament compleix, en fase 
de liquidació, el principi d’estabilitat pressupostària ja que existeix capacitat de 
finançament en el import de 1.740.890,59 euros. 
Capítol 1 a 7 d'ingressos 20.774.077,88 
Ajustos SEC Capítols 1 a 3 ingressos -1.463.162,49 
Ajustos SEC PIE 2008 i 2009 82.115,28 
Ajustos SEC (413) -7.741,75 
Capítol 1 a 7 de despeses 17.644.398,33 
Capacitat finançament 1.740.890,59 
3. Romanent de tresoreria: 
La ICAL 2004 configura el romanent de tresoreria com una magnitud de caràcter 
fonamentalment pressupostària, reflexa l’acumulació de resultats pressupostaris 
d’exercicis anteriors i és un recurs per finançar despeses, si és positiu, i dèficit a 
finançar, si és negatiu. 
El romanent de tresoreria no forma part de les previsions inicials d’ingressos ni pot 
finançar, conseqüentment, els crèdits inicials del pressupost. 
3.1. Romanent de tresoreria total: 



S’obté com suma dels fons líquids de tresoreria, més els drets pendents de cobrament, 
deduïdes les obligacions pendents de pagament, tots ells referits a 31 de desembre de 
l’exercici, tant per operacions pressupostàries (exercici corrent i tancats) com per 
operacions no pressupostàries. 
Estat romanent de tresoreria   
1. Fons líquids 2.134.775,08 
2. Drets pendents cobrament 11.891.822,98 
3. Obligacions pendents pagament 5.264.479,09 
3.2. Romanent de tresoreria per a despeses generals: 
S’obté minorant el romanent de tresoreria total en l’import dels saldos de dubtós 
cobrament i en l’excés de finançament afectat. 

Estat romanent de tresoreria   
1. Fons líquids 1.144.676,63 
2. Drets pendents cobrament 11.057.888,97 
3. Obligacions pendents pagament -3.046.142,84 
I. Romanent tresoreria total 9.156.422,76 
II. Saldos dubtós cobrament 4.564.330,04 
III. Excés finançament afectat 1.009.698,02 
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals 3.582.394,70 
4. Compliment del límit de deute. 
Endeutament vigent   
Operacions de crèdit a llarg termini 10.166.246,78 
Avals concedits 99.749,39 
Diferiment devolució participació tributs de l’Estat 2008 0,00 
Diferiment devolució participació tributs de l’Estat 2009 0,00 
Préstec proveïdors 1.567.182,62 
Operació crèdit a curt termini 0,00 
Pagaments ajornats 0,00 
Préstecs ICF 1.471.391,65 
Total 13.304.570,44 
Deute viu 13.304.570,44 
Ingressos corrents liquidats ajustats 20.654.314,25 
Ratio legal endeutament 64,42% 
El nivell de deute està per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons 
l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
5. Destí del superàvit pressupostari. 
L’article 32 de la LOEPSF estableix que: “1. En el supuesto de que la liquidación 
presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, 
Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de 
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera 
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. 2. En el caso de la 
Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la 
finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema. 3. A efectos de lo previsto en 
este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema 
europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento 
de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea”. 



La disposició addicional sisena de la LOEPSF recull unes regles especials per al destí 
del superàvit pressupostari resultant de la liquidació de l’exercici 2013, essent 
d’aplicació a les corporacions locals que compleixin o no superin els límits que fixi la 
legislació reguladora de les Hisendes Locals en matèria d’autorització d’operacions 
d’endeutament, i que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes 
de comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una 
volta descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament que s’instrumenten 
en el marc de la disposició addicional primera de la LOEPSF. 
El PMP de l’Ajuntament relatiu al 3r trimestre de 2014, calculat conforme el Reial 
Decret 635/2014, és de 11,07 dies, no superant, per tant, el termini màxim de pagament 
previst en la normativa sobre morositat. 
Essent el superàvit pressupostari en 2013 en termes SEC de 353.464,90 euros, com a 
resultat de minorar el import de la capacitat de finançament (1.740.890,59 euros) en la 
quantia equivalent a la reducció de l’endeutament de 2013 (1.854.494,57-467.068,88 
(amortització extraordinària finançada en romanent de tresoreria afectat resultant de la 
liquidació 2012)). Quantia que l’entitat haurà de destinar en 2014 a reduir 
l’endeutament net o a inversions financerament sostenible, d’acord amb allò establert a 
la disposició addicional sisena de la LOEPSF.” 
 
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 21 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
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   
916/171/21000 Conservació parcs i jardins 9.566,00 
303/342/21200 Conservació edifici pavelló poliesportiu 4.000,00 
852/927/22602 Activitats promoció cultural, esportiva... 18.000,00 
424/334/22110 Productes neteja el Casal 150,00 
501/337/22610 Despeses generals estades d'estiu 132,77 
012/151/60913 Urbanització Eucaliptus 10.601,37 
Total a suplementar   42.450,14 
Crèdits extraordinaris     
012/151/62500 Mobiliari urbà 20.177,73 
630/434/63200 Renovació conducció aigua mercat 20.000,00 
901/920/63200 Enllumenat façana ajuntament 20.000,00 
    60.177,73 
Als efectes de donar compliment allò establert a la disposició addicional sisena de la 
Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, relatiu al 
destí del superàvit pressupostari es proposa la modificació del capítol 9 de despeses, 
relatiu als passius financers. Vist el informe de Intervenció de 17 de novembre de 2014, 
“essent el superàvit pressupostari en 2013 en termes SEC de 353.464,90 euros, com a 
resultat de minorar el import de la capacitat de finançament (1.740.890,59 euros) en la 
quantia equivalent a la reducció de l’endeutament de 2013 (1.854.494,57-467.068,88 
(amortització extraordinària finançada en romanent de tresoreria afectat resultant de 
la liquidació 2012)). Quantia que l’entitat haurà de destinar en 2014 a reduir 



l’endeutament net o a inversions financerament sostenible, d’acord amb allò establert a 
la disposició addicional sisena de la LOEPSF”, i atenent que ens trobem a finals 
d’exercici, la Corporació destinarà aquest superàvit a l’amortització anticipada parcial 
del préstec formalitzat dintre del mecanisme de pagament a proveïdors. D’aquesta 
manera, la càrrega financera per al proper exercici serà inferior i l’entitat disposarà de 
major tresoreria per fer front al pagament a proveïdors. 
Realitzat un anàlisis del capítol 6 del pressupost municipal, es procedeix a donar de 
baixa els imports restants de les diferents inversions ja finalitzades. Conseqüentment, 
els excessos de finançament de les mateixes es destinarà a amortitzar anticipadament 
préstec.  
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 Grup del PSC – PM i del membre del 
Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER Aprovar l'expedient número 21 de modificació del pressupost de 2014 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 
Modificació de crèdit número 21 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
Suplement de crèdit 405.115,34 
Cap.2: Despeses en béns corrents i serveis 31.848,77 
Cap.6: Inversions reals 10.601,37 
Cap.9: Passius financers 362.665,20 
Crèdits extraordinaris 60.177,73 
Cap.6: Inversions reals 60.177,73 
Finançament 465.293,07 
Cap.2: Despeses en béns corrents i serveis 52.877,52 
Cap.4: Subvencions i transferències corrents 2.548,98 
Cap.6: Inversions reals 56.401,67 
870.00 Romanent tresoreria despeses generals 353.464,90 

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     

Número préstec Import Formalització 
Import canvi 

finalitat Obra a realitzar 

Préstec 2014 B. Santander 
                                            
1.140.387,63 €  23/04/2014 690,00 Urbanització passeig canal 

    1.000,00 
Rehabilitació casetes 
mercat 

    3.149,37 
Legalització sala calderes 
pavelló 

    4.762,00 
Equipament brigada obres 
i serveis 

    1.000,00 
II Fase Campanar Església 
Poble Nou 

      10.601,37   
TERCER. Acordar, una volta aprovat definitivament aquest expedient, l’amortització 



anticipada parcial del préstec formalitzat dintre del mecanisme de pagaments a proveïdors 
regulat al Reial Decret Llei 4/2012, per import de 362.665,20 euros. 
QUART. 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. 
CINQUÈ. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini 
d'exposició al públic no es presentin reclamacions 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM s’ha abstingut en la 
votació com sempre que l’equip de govern formula propostes de modificació 
pressupostària, si be en aquest cas detecta la manca de compliment de la proposta del 
Sr. Alcalde de reforçar les partides destinades a serveis socials i pregunta si hi ha 
previsió al respecte. La Regidora Sra. Isabel Ferré respon que com ja va explicar a la 
Comissió d’hisenda, la partida de 40.000 euros que es va incorporar al pressupost de 
2014 per ajuts a les famílies gairebé no s’ha utilitzat i serà des d’aquesta en que 
s’incrementaran les aportacions a les entitats de caràcter social sense necessitat de 
realitzar cap tipus de modificació pressupostària. El Sr. Alcalde precisa que d’aquesta 
partida de 42.000 euros, només se n’han utilitzat 10.000, i serà aquest sobrant els que es 
destinarà a la finalitat indicada. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta si la complementació per les canonades del 
mercat inclou la substitució de la canaleta de la plaça que ha generat força accidents 
havent d’assumir l’Ajuntament les despeses per la responsabilitat civil que se’n deriva. 
El Sr. Alcalde respon que la partida només està prevista per la substitució de les 
canonades interiors del mercat per evitar les enormes fuites que s’estan produint i no per 
la canal, per la qual es manté el compromís de la seva substitució, no essent certa 
l’afirmació de que l’Ajuntament hagi d’assumir costos per indemnitzacions, ja que la 
canal compleix la normativa i per tant no es determina responsabilitat.  
El Regidor Sr. Adam Tomàs segueix dient que hi ha algunes de les partides que 
mereixen la seva desaprovació, com ara l’enllumenat de la façana de l’Ajuntament que 
podria no haver-se incorporat en benefici de la substitució de la canal de la plaça del 
mercat que a més va ser aprovada pel Ple. Tenen la sensació que en apropar-se les 
eleccions municipals s’incrementa la partida destinada a publicitat i promoció, mentre 
que propostes com la formulada pel seu Grup de bonificar l’IBI en un 50% a famílies 
amb necessitats no van merèixer l’aprovació de l’equip de govern. El Sr. Alcalde respon 
que només faltaria que la línia d’actuació de l’equip de govern fora marcada pel Sr. 
Tomàs, es va acordar i es manté que es procedirà a la substitució de la canal de la plaça 
del mercat; l’equip de govern es fixa prioritats i les tira endavant, entre elles la de 
promoció de la Ciutat en les vessants comercials, esportiva, turística, etc., i a tal efecte, 
enguany, com ja va fer-se l’any passat (que no era any electoral) s’ha suplementat la 
partida per publicitar les activitats que aportin visitants a la Ciutat en benefici del 
comerç i en general de l’activitat econòmica. Aprofita per felicitar-se per haver rebut el 
premí Jordi Cartanya pel video promocional de la Ciutat i ratifica que l’equip de govern 
no s’apartarà de realitzar tot allò que consideren necessari per la promoció del comerç, 
l’esport i el turisme de la Ciutat. 
 
SOL·LICITUD AMPLIACIÓ EN 120 MENSUALITATS DEL PERÍODE DE 



REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS DE LES LIQUIDACIONS 
DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT ANYS 
2008 I 2009. 
Considerant que d’acord amb la disposició final dècima de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2012, es va fraccionar la devolució de les liquidacions 
definitives de la participació en els tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009 en 120 
mensualitats, ampliant el període de devolució de 60 a 120 mensualitats. 
Considerant que el Reial Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre, en la seva disposició 
addicional única regula la possibilitat d’ampliar en 120 mensualitats el citat 
fraccionament, per les entitats locals a les qual se’ls estigui aplicant l’ampliació del 
període de reintegrament. 
L’apartat 3 de dita disposició estableix que la sol·licitud haurà de ser aprovada pel Ple 
de la Corporació i s’haurà de remetre amb anterioritat al 30 de novembre de 2014. 
L’aplicació definitiva de l’ampliació s’iniciarà amb l’entrega a compte de la participació 
en tributs de l’Estat del mes de gener de 2015, essent a partir d’aleshores els 
reintegraments mensuals aplicables els que resulten de dividir el import pendent de 
reintegrar a eixa data per les liquidacions corresponents als anys 2008 i 2009 dividit per 
204 mensualitats. 
A continuació es detalla la situació de les devolucions, i els imports que resultarien en 
2015 amb l’escenari actual de devolució a 84 mensualitats o amb el projectat 
d’ampliació de devolució a 204 mensualitats.  
  QUANTIES A RETORNAR 2015 
  84 mensualitats 204 mensualitats Diferència 
PIE 2008 14.640,48 6.028,41 8.612,07 
PIE 2009 115.852,80 47.704,09 68.148,71 
      76.760,78 
S’observa al quadre com la possibilitat d’ampliar el termini de devolució en 120 
mensualitats suposa un increment en els ingressos en un import anual de 76.760,78 
euros per als propers set exercicis pressupostaris (2015 a 2021). 
Considerant que l’ampliació sol·licitada es concedirà a les entitats locals que, a més 
d’haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’ens integrants de la 
corporació local corresponents a 2013, tinguin previsió de complir a 31 de desembre de 
2014 amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb el límit de deute públic establert 
en els articles 51 i 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i sempre i quan el seu període mig de 
pagament no superi en més de 30 dies el termini màxim establert en la normativa de 
morositat d’acord amb el període mig de pagament a proveïdors que publiquin en el 
mes d’octubre de 2014, d’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual 
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de 
les Administracions Públiques. 
En quant a la previsió del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del 
límit de deute abans esmentat es tindrà en compte la informació d’execució trimestral 
pressupost de 2014 que, corresponent al tercer trimestre de 2014, remeten les entitats 
locals fins 31 d’octubre d’aquest any. 
Vistos els informes d’avaluació d’estabilitat pressupostària realitzada per al tercer 
trimestre de 2014, en els quals es projecta el compliment de l’objectiu d’estabilitat a 



31/12/2014. 
Vist igualment el càlcul del període mig de pagament trimestral del tercer trimestre de 
2014 que resulta de 11,07 dies, inferior a 30. 
Considerant que el percentatge del deute sobre els recursos corrents calculat sobre la 
projecció de la liquidació del pressupost de 2014 és de 74,68%, inferior al 75%. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar a l’Administració General de l’Estat l’ampliació del termini en 120 
mensualitats per la devolució de les liquidacions definitives de la participació en els 
tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009, d’acord amb allò establert al Reial Decret Llei 
12/2014, de 12 de setembre, pel qual es concedeixen suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris en el pressupost dels Ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
SEGON. Remetre la present sol·licitud per la Intervenció al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb 
anterioritat al 30 de novembre de 2014, de conformitat amb allò previst en el citat reial 
decret, així com habilitar a l’Alcalde a formalitzar els documents necessaris per fer 
efectiva aquesta ampliació. 
Intervencions dels membres:  
El Regidor Sr. German Ciscar demana que consti en acta que considera que el tracte que 
es rep de l’Estat central es vergonyós, afirmació que realitza en to irònic en dir que no 
ens podem queixar de l’Estat pel fet que en deixa 1.000.000 d’euros per un llarg termini 
a cost cero. Manifestació sobre la qual el Sr. Alcalde li dona la raó. 
 
ATORGAMENT DE BONIFICACIONS FISCALS. 
En relació a la sol·licitud presentada per la Comunitat General de Regants del Canal de 
la Dreta de l’Ebre, que manifesta que havent sol·licitat llicència d’obertura 
d’establiments de les oficines de la Comunitat de Regants encarregades de la gestió i 
distribució de rec, s’apliquin exempcions o bonificacions corresponents. 
Vist el Decret d’Alcaldia número 1293/2014, manifestant la voluntat d’aplicar una 
bonificació extraordinària del 90% atenent a l’interès especial de l’activitat a implantar. 
Vist el informe tècnic justificatiu de l’extraordinarietat emès per l’àrea de indústria. 
Vist el informe favorable de l’àrea d’Intervenció. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda aprovar una bonificació del 90 % de la quota meritada, per import de 7.505,16 
euros, essent la quantia a pagar de 833,91 euros. 
 
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ENVIADA AL MINISTERI D’HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, RELATIVA A L’EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014, EN COMPLIMENT 
D’ALLÒ ESTABLERT A L’ARTICLE 4 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA I 
L’ARTICLE 16 DE LA ORDRE HAP/2105/2012, DE 1 D’OCTUBRE. 
Seguidament es dona compte de l’informe d’Intervenció que diu: 
“I. Antecedents. 
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 del 
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. 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Ordre 
HAP/2105/2012, de 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. 
Atenent a la disposició transitòria única de la Ordre, aquest article ha entrat en vigor el 
dia 1 de gener de 2013.  
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. 
� Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
� Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals. 
� Reial Decret Llei 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 

primer del títol sisé de la Llei 39/1988. 
� Ordre EHA 365/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals. 
� Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 
� Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei orgànica 2/2012. 
III. Informe. 
1. 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 ha complert amb la seva obligació de remissió de 
subministrament de la informació trimestral corresponent al segon trimestre de 2014, en 
temps i forma, el darrer 28 de juliol de 2014. Havent-se tramés la totalitat de la 
informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públicas a través de la 
plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al present 
informe justificant de la remissió. 
2. 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 las Entidades Locales, complimentats a través de la Oficina Virtual 
abans citada. S’adjunta còpia impresa dels formularis remesos.  

Datos presupuesto actualizado y ejecución 

Resumen Clasificación Económica 

Desglose de Ingresos corrientes 



Desglose de Ingresos de capital y financieros 

Desglose de Gastos corrientes 

Desglose de Operaciones de capital y financieras 

Calendario y Presupuesto Tesorería 

Remanente de Tesorería 

Resumen de estado de ejecución del presupuesto 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Estado de ejecución Efectivos 

Anexos información 

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

F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto 

A1 Intereses y rendimientos devengados (gastos) 

A3 Intereses de operaciones con otras AAPP 

A5 Flujos internos 

B1 Ventas de acciones y participaciones 

B2 Inversiones efectuadas por empresas públicas por cuenta de la Entidad local 

B3 Adquisición de acciones y participaciones 

B4 Operaciones atípicas 

B5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto" 

B6 Contratos de arrendamiento financiero 

B7 Asociaciones público-privadas 

B8 Compraventa a plazos 

B9 Acreedores por devolución de ingresos 

B10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos) 

B11 Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de recaudación 

B12 Gastos financiados con fondos de la UE 

B13 Contratos sale and lease back 

3. En relació a la informació subministrada i les previsions d’evolució de les 
obligacions reconegudes netes i dels drets reconeguts nets en relació al tancament de 
l’exercici, aquestes previsions s’han realitzat partint de les dades vigents a 30/09/2014, 
les previsions realitzades per a l’elaboració del Pla Pressupostari 2014-2017 i analitzant 



l’evolució tendencial dels darrers anys. Concretament, pel que respecta a les obligacions 
reconegudes netes, respecte el capítol I s’ha previst que el total d’obligacions 
reconegudes serà aproximadament de 7.673.231,81 euros, segons informació facilitada 
pel Departament de Personal. Respecte el capítols 2 s’ha previst una execució del 100% 
del pressupost definitiu a data actual, al igual que al capítol 3. Respecte al capítol 6, s’ha 
realitzat una previsió tenint en consideració l’estat actual de les obres adjudicades i els 
períodes d’execució de les mateixes. La resta de capítols, s’ha realitzat un estudi de les 
despeses a realitzar i s’ha estimat les previsibles obligacions reconegudes a final 
d’exercici. Pel que fa als drets reconeguts, s’ha partit dels drets reconeguts a l’exercici 
anterior, així com de les previsions realitzades per a l’elaboració del Pla Pressupostari 
2014-2017 i del informe facilitat per l’Oficina de Gestió Tributària. 
IV. Conclusions del informe d’avaluació. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de setembre 2014, i 
d’acord amb la previsió realitzada l’Ajuntament d’Amposta compleix amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. No obstant això, de complir-se aquestes previsions 
d’execució no es compliria l’objectiu de la regla de despesa. Conseqüentment, i d’acord 
amb allò establert a la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i  sostenibilitat 
financera, s’hauran d’adoptar per part de la Corporació les mesures pertinents per 
ajustar la despesa pública i garantir que al tancament de l’exercici no es produeixi dit 
incompliment.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT REFERIT AL 3R. 
TRIMESTRE DE 2014, CALCULAT D’ACORD AMB ALLÒ ESTABLERT AL 
REIAL DECRET 635/2014. 
Es dona compte que el període mig de pagament calculat d’acord amb allò que 
s’estableix al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions 
públiques i les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, és d’11,07 dies. El Ple de las Corporació resta 
assabentat. 
 
INFORME SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN 
OPERACIONS COMERCIALS, RELATIU AL QUART TRIMESTRE DE  2014. 
Es dona compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria de morositat referit al 
tercer trimestre de 2014 que diu: 
“Els funcionaris que subscriuen en l’exercici de les funcions contemplades als articles 
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i articles 4 i 5 del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informen: 
1. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 



comercials, en el seu article tercer modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, sobre terminis de pagament a contractistes i resta de 
proveïdors per part de l’Administració Pública i en concret, entre altres, la seva 
disposició addicional octava establint que “A partir del dia 1 de gener de 2013 el 
termini en què les Administracions tenen obligació d’abonar el preu de les obligacions 
a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 serà dintre dels trenta dies següents a la 
data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que 
acreditin la realització total o parcial del contracte”. 
2. Que a l’apartat 3 de l’article quart de la referida Llei 15/2010 s’estableix que: “Els 
Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament 
el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint 
el termini”. 
Agregant l’apartat 4 de dit article quart que: “Sense perjudici de la seva possible 
presentació i debat en el Ple de la Corporació local, dit informe haurà de remetre’s, en 
tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 
àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius 
Estatus d’Autonomia, tinguin atribuïda la funció de tutela financera de les Entitats 
locals. Dits òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes”.  
3. Que en l’apartat quatre de l’article cinquè de la Llei 15/2010 s’estableix que: “La 
Intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
incorporarà al informe trimestral a elevar al Ple regulat en l’article anterior, una 
relació de les factures o documents justificatius respecte dels quals hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el citat registre i no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor les absències de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies 
comptats des del dia de la reunió en què tingui coneixement de dita informació, 
publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que li hagin 
presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació” . 
Conseqüentment s’uneixen al present informe els següents resums referits al segon 
trimestre de 2014 tant d’aquest Ajuntament com de la seva societat municipal Hospital 
Comarcal d’Amposta: 

� De pagaments realitzats en el trimestre. 
� De interessos de demora pagats en el trimestre. 
� De factures o documents justificatius pendents de pagament a final del trimestre. 
� De factures o documents justificatius respecte dels quals, al final de trimestre, 

hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació.  

Aquestes dades s’han obtingut directament de la comptabilitat municipal, d’acord amb 
la Guia per al càlcul publicada en l’Oficina virtual de coordinació financera en les 
entitats locals.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat emetent el següent informe agregat: 
“El Ple de l’Ajuntament d’Amposta, vist l’informe conjunt de Intervenció - Tresoreria 
de data 20 de novembre de 2014, corresponent al tercer trimestre de 2014, emet el 



següent informe agregat a l’informe trimestral emès.  
PRIMER. Fonaments de dret. 

� Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

� Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 

SEGON. S’emet el present informe dintre del termini de 15 dies des del dia 20 de 
novembre de 2014, data en que va tindre lloc la sessió plenària en què es va tenir 
coneixement per aquesta Corporació de la informació requerida a  la Llei 15/2010. 
TERCER. Es detalla a l’annex d’aquest informe la relació de factures que es van 
reflectir d’acord amb el seu estat de tramitació. 
QUART. S’acorda la seva publicació en la web municipal.” 
 
MOCIÓ DEL PSC-PM EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA 
LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES. 
Seguidament es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència de gènere. 
Malauradament, aquest any commemorem aquest dia amb la convicció de retrocés en la 
lluita contra la seva eradicació per una clara manca de voluntat política. 
Aquest desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència de 
gènere (Llei Orgànica 2/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere) impulsada pel darrer govern socialista i que ha estat 
guardonada amb una de les mencions d’honor del premi de Polítiques de Futur (Futur 
Policy Award 2014) que l’ONU Dones, el World Future Council i la Unió 
Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que tinguin com a 
objectiu posar fi a la violència contra les dones i les nenes. Han ressaltat que aquesta llei 
és una de les normes més importants i eficaces que existeixen per eradicar la violència 
sexista en tot el món. Una violència que qualifiquen com una de les formes més 
generalitzades d’abús contra els drets humans. Aquesta llei és la clara mostra que per 
lluitar contra la xacra de la violència masclista s’ha de tenir voluntat política, i fer de la 
lluita contra la violència una prioritat absoluta dels governs. 
Cal invertir recursos i esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència 
masclista. Una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar contra 
una xacra que cada any ens deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes. 
Una voluntat política que no te el govern de l’Estat, que ha fet desaparèixer el principi 
d’igualtat del discurs polític i la violència de gènere de les seves prioritats per fer que 
torni a ser un problema privat, invisible. Està desmantellant la llei integral amb 
contínues retallades pressupostàries i amb reformes legislatives que ataquen directament 
la transversalitat i efectivitat de la llei, com la Llei Wert, la fallida reforma de 
l’avortament, o la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local que 
farà desaparèixer molts serveis municipals, com els de promoció i protecció de les 
dones (programes d’atenció, punts d’informació, pisos d’acollida per a dones 
maltractades,...). Tot això afeblirà més encara la xarxa d’entitats que donen suport a les 
dones maltractades. 
A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 



masclista, parteix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i designa 
la violència masclista com una greu vulneració d'aquests drets i un impediment perquè 
les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat. La finalitat 
d'aquesta llei és establir els mecanismes per contribuir a l'eradicació de la violència 
masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret 
bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d'aquesta violència. 
No obstant això, el 2014 a Catalunya, 10 dones han estat assassinades per les seves 
parelles o ex parelles, xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per violència de 
gènere de tot el 2013.Cal per tant, tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les 
polítiques contra la violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades 
en els darrers anys. Perquè les polítiques d’igualtat d’oportunitats, educació, salut, 
d’acompanyament a la inserció laboral i les polítiques de suport a les persones amb 
dependència són innegociables i imprescindibles per a la justícia social. 
Per aquest motiu, el grup municipal del PSC-PM a l Ple de l’ajuntament d’Amposta, 
proposa el següents acords: 
Aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades 
per violència de gènere i expressa les seves condolences a les seves famílies i amistats. 
Així mateix, manifesta la seva repulsa a totes les manifestacions de violència masclista, 
referma el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els 
maltractadors. 
Per tot això, aquest Ajuntament es compromet a: 
1. Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en 

tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes 
dones en situacions d’extrema vulnerabilitat. 

2. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, i 
enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles 
menors. 

3. Demanar a la Generalitat que avanci en el desplegament de la Llei per a l’eradicació 
de la violència envers les dones, assolint el compromís de finalització del 
desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les 
víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els 
impagaments de pensions. 

4. Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders 
públics, tant locals, com autonòmics i estatals, específicament: 
a. Adoptar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de 

la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere, en coordinació amb els poders públics, locals, 
autonòmics i estatals. 

b. Reposar els fons pressupostaris que han patit retallades. 
c. Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència masclista. 
d. Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta implantació en 

col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial. 
e. Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la seva 

eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori. 
f. Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals que 



intervenen davant aquesta violència i garantir que qualsevol modificació que es 
porti a terme en les estructures desenvolupades per combatre aquesta violència 
no perdi la seva especialització. 

g. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la 
lluita contra la violència de la dona i la violència masclista, conegut com el 
Conveni d’Istanbul. 

5. Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat Espanyol i al de la Generalitat de 
Catalunya.” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada pel Regidor Sr. Antoni Espanya en els seus propis termes. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs en mostrar el suport a la moció del Grup d’Esquerra 
d’Amposta aprofita per felicitar el grup de gent que ha fet possible l’activitat 
desenvolupada al centre “El Pati” i anima a treballar en la línia iniciada amb la creació 
del SIAD. 
El Sr. Alcalde ha fel palès el recolzament a la moció del Grup de CiU, tot indicant que 
ara és més convenient seguir en la tasca que s’està desenvolupant per quant el nombre 
de casos s’ha duplicat. 
 
MOCIÓ D’EA-ERC PER L’ACOMPLIMENT DE L’INFORME CONJUNT DE 
SECRETARIA I INTERVENCIÓ SOBRE EL TRANSPORT ADAPTAT 
DOMICILIARI D’AMPOSTA.  
A continuació es dona compte de la moció que diu: 
“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 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 el fet que 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, amb què desestima el recurs de reposició abans 
esmentat, sobre la base, en part, de l’Informe del Tribunal de Comptes 1003, que 
deixava molt clares les condicions que validaven la desestimació del recurs.  
Com que des de FUSSMONT es va optar per externalitzar la gestió del transport adaptat 
mitjançant un procediment negociat sense publicitat, tal com es va portar a aprovació al 
patronat de la Fundació (Exp. FUSSM PN 1/14), i, per tant, no el duran a terme mitjans 
propis de la Fundació, el Grup Municipal d’Esquerra, en data 22 d’octubre de 2014, va 
sol·licitar un informe conjunt de Secretaria i Intervenció per valorar si amb aquesta 
decisió del president de la Fundació es mantenien les condicions fixades en l’informe 
2/2014 de Secretaria que permetien mantenir l’encàrrec de gestió del Transport adaptat 
a FUSSMONT. 
Un cop rebut l’informe –adjunt a la moció– i analitzades les conclusions que exposa, es 
constata que, si es manté la voluntat de FUSSMONT de fer una contractació externa per 
al servei de transport adaptat, no es compleixen les condicions inicials que van 
fonamentar la desestimació del recurs de reposició presentat per la Federació 



d’Amposta d’Associacions de Veïns. 
El mateix informe avisa sobre fets que motiven la presentació d’aquesta moció, com 
són: 
1) Que els preus que la Fundació factura a l’Ajuntament no s’ajusten al preu fixat per 

l’Ordenança municipal, tal com es reflexa als informes d’Intervenció i Secretaria de 
3, 10 i 20 d’octubre. 

2) Un mitjà propi ho és perquè gaudeix dels instruments per dur a terme els encàrrecs 
que se li encomanen, el contrari equivaldria a entendre la figura de l’encàrrec de 
gestió com un frau a la legislació de contractes públics. L’encàrrec de gestió a 
FUSSMONT per part de l’Ajuntament s’entenia si aquesta ho feia amb mitjans 
propis, ja que per externalitzar el servei ja ho podia fer directament l’Ajuntamet que 
és qui en té les competències.  

3) El canvi del règim contractual administratiu 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 altre règim. Seria necessària una justificació detallada i 
exhaustiva de la necessitat de dur-los a terme, així com la justificació de major 
economicitat i eficiència de la forma de provisió de béns i serveis. En aquest sentit, 
l’informe conclou que no hi consta cap documentació al respecte ni justificació per 
part dels tècnics municipals ni de la major economicitat i eficiència. 

Per tot això, proposem al Ple l’adopció del següent acord: 
En cas que FUSSMONT no pugui complir amb els requisits previstos en els informes 
de Secretaria i Intervenció, aturar la contractació per procediment negociat del Servei de 
Transport Adaptat engegat per la mateixa Fundació (Exp. FUSSM PN 1/14) i que 
l’Ajuntament recuperi la gestió d’aquest servei i en faci la contractació.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa en els termes en que ha estat presentada pel Regidor Sr. Adam 
Tomàs. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya indica que aquest és un tema recurrent, en ser la tercera 
vegada que es tracta en sessió plenària, el Grup de PSC – PM segueix veient la mateixa 
contradicció en delegar-se un servei per millorar la seva eficàcia i economia que es 
donaria si l’òrgan delegat ho assumís directament, mentre que aquest no el presta amb 
els seus mitjans propis; és cert que s’han facilitat informes tècnics però d’aquestos no es 
veu la major economia i eficàcia, per contra si veuen una voluntat de l’equip de govern 
de traslladar el servei per vincular-lo a la residència per a la gent gran, fins i tot amb una 
possible intenció per una futura gestió d’altres establiments semblants. En definitiva 
donen suport a la moció per considerar que, tot i la relativa importància econòmica del 
servei, no creuen tingui sentit administrativament parlant l’encàrrec realitzat a 
FUSSMONT. 
El Sr. Alcalde diu que la Fundació porta a terme la gestió de la residència d’avis i els 
centres de dia i, per tant, la lògica també diu que ha de realitzar el servei de transport 
dels seus usuaris. De l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció resta clar que ha de 
justificar-se l’eficàcia i l’economia per la realització de l’encàrrec de la gestió del 
servei; a tal efecte s’han facilitat informes tècnics (Directora de la residència d’avis i 
Coordinador dels serveis socials municipals) dels quals es demostra: que una part del 



servei es realitza amb mitjans propis de la Fundació, concretament la part més important 
d’organització i coordinació del servei; que el servei es presta de forma totalment 
correcta i amb alta valoració per part del Departament de Benestar i Família, el que 
demostra la seva eficàcia; i que la licitació del servei i possible adjudicació a l’únic 
licitador que s’ha presentat per 39.000 euros anuals supera el cost que representaria la 
prestació del servei amb mitjans propis avaluat en 43.500 euros, cosa que demostra la 
major economia. Pel que fa a la forma, a l’igual que ha fet la Fundació, l’Ajuntament 
deuria haver acudit a la contractació externa, d’acord amb el que determina la legislació 
sobre contractació del sector públic. Per tant considera plenament justificat el 
compliment dels requisits d’eficàcia i economia a que s’ha referit, motiu pel qual 
votaran en contra de la moció. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que per la quantia del preu de licitació, l’Ajuntament 
hauria acudit a un procediment obert, mentre que FUSSMONT ha acudit a un 
procediment negociat sense publicitat, per tant no és cert el que ha dit el Sr. Alcalde 
respecte la igualtat en el procediment de FUSSMONT i l’Ajuntament, perquè si 
s’hagués seguit un procediment obert s’haguessin pogut presentar  altres licitadors. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que van rebre els informes a que s’ha referit el Sr. 
Alcalde i no demanaran un altre informe per veure si aquests validen l’actuació, només 
demana que consti que si el servei no el pot fer FUSSMONT amb mitjans propis no es 
deuria haver delegat la prestació del servei i el deuria haver gestionat directament 
l’Ajuntament, paralitzant el procediment de licitació convocat per la Fundació, per 
quant consideren que no resten rebutjats els fonaments de la seva petició. El Sr. Alcalde 
respon que aquesta darrera és una apreciació particular derivada de creure aquells 
informes tècnics que són favorables per la seva posició i no prendre en consideració 
aquells que no ho són, com ara els de la Directora de la residència, el del Coordinador 
dels serveis socials i l’estudi econòmic del cost del servei per mitjans propis. El Sr. 
Tomàs diu que els informes que validen els procediments administratius són el de la 
Secretària i la Interventora municipals. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
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 que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ D’EA-ERC PER UBICAR UNA ESTELADA AMB ASTA A LA PLAÇA 
RAMON BERENGUER IV. 
Tot segui es dona lectura a la moció que es transcriu: 
“Atès que el procés participatiu del 9 de novembre, tot i que era una consulta no 
vinculant i que no va comptar amb el suport de l'Administració espanyola, va tenir una 
participació a Amposta de 7.016 vots, i que el vots a favor de la sobirania nacional 
varen estar per sobre del 84 % del vots emesos. 
Atès que l’Ajuntament d’Amposta està adherit a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
Atès que ja tenim com a precedent la moció aprovada pel Ple municipal donant suport a 
la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya. 
Atesa la negativa del Govern espanyol a reconèixer la sobirania política de Catalunya i a 
permetre la celebració d’una consulta sobre la independència de Catalunya.  



Atès que els motius pels quals es va dissenyar, el 1919, l’estelada com a senyal de lluita 
per una Catalunya lliure encara són plenament vigents avui en dia i que ha esdevingut 
un símbol del desig de llibertat del poble català. 
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
1. Que es col·loqui una asta en un lloc destacat i preferent de la Plaça Ramon 

Berenguer IV. 
2. Que permeti a l’Assemblea Nacional Catalana d’Amposta penjar l’estelada en 

aquesta asta. 
3. Que, un cop assolida la independència del nostre país, es canviï l’estelada per la 

senyera. 
4. Notificar a l'Assemblea Nacional Catalana, a l’Associació Municipis per la 

Independència, al Consell Comarcal del Montsià i a la Generalitat de Catalunya 
l'adopció d' aquestes mesures.” 

Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seu terme el Regidor Sr. Adam Tomàs. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC s’abstindrà en la votació per 
quant no considera hagi de participar en les campanyes electorals del altres Grups, 
tanmateix diu que l’estelada que hi ha ara mostra un estat de deixadesa lamentable, 
l’Alcalde com a bon independentista deuria vetllar per a que aquest símbol, com també 
els que hi ha a l’Av. de la Ràpita o el cartell d’adhesió del municipi a l’AMI, es 
compleixi amb dignitat, sinó semblarà que no es cregui el seu independentisme. El Sr. 
Alcalde respon que l’estelada instal·lada a la Plaça de la Castellania i els símbols de 
l’Av. de la Ràpita ho han  estat sense demanar autorització, per tant deuria ser qui els ha 
instal·lat qui vetlli pel seu bon estat. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM no vol entrar en 
consideracions sobre els percentatges de participació al 9N; però, que votaran en contra 
de la moció per considerar que els símbols que s’instal·len haurien de representar a tots 
els ampostins i no només a una part. Essent la senyera qui representa a tots si la 
proposta fora per ubicar-ne una de senyera hi haurien donat suport encantats, no així per 
la ubicació d’un símbol que no representa a tots els ampostins. 
El Sr. Alcalde manifesta el recolzament a la moció del Grup de CiU i diu que la 
col·locació es realitzarà en funció de les disponibilitats pressupostàries. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 11 membres del Grup de CiU i dels 6 membres del Grup d’Esquerra 
d’Amposta, l’abstenció del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 3 membres 
del Grup del PSC – PM, acorda aprovar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ D’EA-ERC SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA. 
Finalment es dona lectura a la moció següent: 
“En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de 
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual 
es modifica, en el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del “Deporte”, de 15 
d’octubre, i introdueix legalment la llicència esportiva única. 
Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula la 
llicència esportiva, específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de maig, 



modificat pel Decret 55/2012,  de les entitats esportives de Catalunya. 
Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general va 
proposar al Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la nova legislació espanyola pel fet d’envair la competència 
exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports. 
Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al Govern 
que presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la la Llei 15/2014, així 
com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva en matèria 
d’esports establerta a l’article 134.1.d) de l’Estatut. L’aplicació de la llicència única 
comporta una modificació del sistema de llicències esportives que regeix en cada 
comunitat autònoma i esdevé una pèrdua de llibertat i autonomia de les federacions 
autonòmiques i un augment de poder de les espanyoles. 
El sistema espanyol de la llicència única té com objectiu una millora d’ingressos de les 
federacions espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i federacions autonòmiques que 
hauran de fer-se càrrec de les mateixes. En aquest sentit, la implantació d’aquesta 
llicència única suposarà un augment de preu de les llicències i desmotivarà les 
federacions autonòmiques a tenir un calendari competitiu solvent, en perjudici dels seus 
propis clubs i esportistes, que podrà ser compartit –sense més- per esportistes i clubs 
d’altres autonomies. 
La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es desenvolupi 
reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada en vigor pel ú de juny 
de 2015. Però ja des d’ara cal preveure des del món de l’esport català una resposta 
eficaç, i a tots els nivells, contra aquest invasió competencial que laminarà l’economia i 
trencarà el precari equilibri existent entre les federacions catalanes i les espanyoles. 
Certament, la única resposta global a aquest procés de recentralització de l’Estat 
espanyol i el menysteniment progressiu de l’esport català és la consolidació del Procés 
Sobiranista de Catalunya i l’assoliment de la plena independència del país com a 
condició per a poder dotar-nos d’un sistema esportiu que respongui a les necessitats de 
l’esport català. 
Mentrestant es desenvolupa aquest procés caldrà que el mateix món de l’esport català 
estudiï les estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer front a aquest procés 
recentralitzador de l’Estat i d’introduir els mecanismes que ens permetin, des de la 
màxima unitat de projecte i d’acció, mantenir i millorar el nostre sistema esportiu i 
competitiu. 
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
1. Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per l’Estat 

espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i federacions 
veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i disminuïda la 
seva capacitat per a gestionar l’esport català.   

2. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un recurs d’inconstitucionalitat a 
l’article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, així com la seva suspensió 
cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria 
d’esports. 

3. Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme , amb la màxima unitat d’acció, 



les estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb la finalitat 
d’aturar el procés recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén l’Estat amb la 
llicència esportiva espanyola única. 

4. Notificar aquests acords a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya i a les entitats esportives locals.   

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita. 
El Sr. Alcalde deixa constància de que aquesta és una altra mostra de la continuada invasió 
de l’Estat en les competències de la Generalitat. 
 
PRECS I PREGUNTES 
El Regidor Sr. German Ciscar pregunta: 
- Si el contracte de l’assegurança de responsabilitat civil, per la seva quantia, hauria de 
ser objecte de licitació pública. Respon el Sr. Alcalde que l’Ajuntament va acollir-se al 
procediment agrupat de licitació pública que va fer l’ACM. El Sr. Ciscar diu que si no 
es tracta d’un contracte privat està d’acord, el Sr. Alcalde diu que se li facilitarà la 
informació sobre l’acolliment de l’Ajuntament a aquest procediment de licitació 
agrupada. 
- Quina és la forma per obtenir les claus d’accés als portals de limitació d’accés de 
vehicles grans a alguns carrers, respon el Regidor Sr. Josep Garriga que tothom que ho 
precisa demana les claus a la Policia local qui les facilita sense cap tipus de limitació. 
- Si s’ha imposat cap sanció a entitat bancària per tenir habitatges desocupats, responent 
la Regidora Sra. Laia Subirats que no, en tant en quant s’han iniciat els procediments de 
requeriment i serà en cas de no donar-se resposta positiva als requeriments quan es 
podran iniciar els procediments sancionadors corresponents, ja que les sancions no es 
poden imposar sense seguir la tramitació correcta. 
- Agraeix el compromís del Regidor delegat de medi ambient per procedir a la neteja de 
l’abocador que s’havia generat al carrer Salònica. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les preguntes següents: 
- Si hi ha alguna novetat respecte les galeries comercials, el Sr. Alcalde respon que ha 
sentit molts comentaris, com ara que es volien instal·lar una cadena de cinemes, etc., las 
única informació certa que pot facilitar és que ha tingut una reunió amb representants 
del nou propietari, el Banc Popular, als qual els va recordar la obligació de liquidar l’IBI 
i preguntats sobre la seva intenció, van respondre que si era possible ho voldrien vendre, 
des de l’Ajuntament se’ls va informar sobre els operadors que havien mostrat interès per 
ubicar-s’hi, tot tenint en compte la necessitat d’arribar a un acord per aconseguir 
disposar de les places d’aparcament necessàries per al funcionament de l’activitat. 
- En relació amb la moció sobre la pobresa energètica demana que en Comissió de 
serveis socials s’informi sobre les actuacions realitzades. El Sr. Alcalde diu que en cada 
sessió de la Junta de Govern Local s’atorguen ajuts d’urgència social, molts d’ells per 
atendre despeses d’energia elèctrica, aigua, etc,. indicant que en Comissió s’informarà. 
La Regidora Sra. Laia Subirats indica que en compliment de la Llei de serveis socials es 
realitzen actuacions en aquesta línia de les quals s’informarà. 
- En sessió de la Junta de Govern Local, s’informa de la sentència per la qual s’aprecia 
un recurs contenciós en base a la caducitat d’un expedient de disciplina urbanística, 
preguntant a que fa referència, es respon que es tracta d’un expedient iniciat amb motiu 



d’una infracció urbanística que va tardar més de sis mesos en ser resolt, ara, si la 
infracció no ha prescrit, per part de l’Ajuntament es podria tornar a incoar el 
procediment de protecció de la legalitat urbanística. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta si es pot donar resposta a la seva pregunta sobre 
la recepció de les obres de la plaça del mercat, respon el Sr. Alcalde que la recepció de 
les obres es va fer amb dues etapes, amb la finalitat de poder-se realitzar per part de 
l’Ajuntament de diferents actuacions de modificació sobre la mateixa. El Sr. Tomàs 
demana que a la Comissió d’obres es faciliti la documentació acreditativa del que ha 
respost el Sr. Alcalde.  
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les catorze hores i quinze 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, 


