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A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-tres de febrer de dos mil quinze. 
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 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 26 de gener de 2015 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 1608 a 1681 de 2014 i de l’1 a 251 de 2015 
4. Acceptació de la transmissió del patrimoni de la Societat Anònima Municipal de 

Gestió Urbanística ( GURSAM ) 
5. Sol·licitud per deixar sense efectes l’ARE Eixample Les Tosses d’Amposta 
6. Resolució d’al·legacions i, si s’escau, aprovació definitiva de la Relació de llocs de 

treball de l’Ajuntament d’Amposta 
7. Aprovar, si s’escau, la modificació del contracte de gestió del servei públic regular 



de transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta 
8. Resolució definitiva d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos 
9. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors referit al quart trimestre 

2014, d’acord amb el RDLlei 635/2014 
10. Donar compte de la documentació enviada al MHAP, relativa a l’execució 

pressupostària del quart trimestre 2014, d’acord amb la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat ginancera i l’Ordre HAP/2015/2012 

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

12. Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, relatiu al quart trimestre 
2014 

13. Moció del grup municipal del PSC-PM per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre 
les obligacions tributàries per a les activitats sense ànim de lucre “ 

14. Moció del grup municipal d’Esquerra per a l’adquisició de l’edifici del Sindicat “   
15. 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  
DIA 26 DE GENER DE 2015. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 
26 de gener de 2015. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 

• Educador social de la UEC de l’1 de febrer de 2015 al 30 de juny de 2015. 
• Oficial primera paleta del 28 de gener al 27 de juliol de 2015. 
• Auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals del 2 de febrer a l’1 d’agost de 

2015. 
• Director del Centre d’Arts Visuals del 2 de febrer a l’1 d’agost de 2015. 
• Monitora de plàstica a l’escola del Poble Nou del 9 de febrer al 30 de juny de 

2015. 
• Tècnica del programa Joves per l’ocupació del 9 de febrer al 31 de desembre de 

2015. 
• Ampliació del contracte tècnic joventut a jornada completa del 9 de febrer al 2 

de març de 2015. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 1608 A 1681 DE 2014 I DE L’1 
A 251 DE 2015. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1608 a 1681 de l’any 2014 i de l’1 al 
251 de l’any 2015, restant el Ple assabentat. 
 
ACCEPTACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DEL PATRIMONI DE LA SOCIETAT 



ANÒNIMA MUNICIPAL DE GESTIÓ URBANÍSTICA (GURSAM). 
Atenent que la Junta General de la Societat Gestió Urbanistica SAM “En liquidació”, en 
sessió del dia 25 de novembre de 2013, va acordar la dissolució de la Societat, establint 
entre les normes que han de regir la pràctica de les operacions liquidadores la 
d’adjudicar els béns immobles no alienats en les operacions de liquidació al soci únic de 
la Societat, l’ajuntament d’Amposta. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de novembre de 
2013, va autoritzar la dissolució de la Societat esmentada, establint que l’Ajuntament, 
donada la seva condició de soci únic, haurà de subrogar-se en tots els béns, drets i 
obligacions de la societat. 
Atenent que la Societat, al realitzar les operacions de liquidació ha restat titular dels 
béns que es relacionaran a continuació, els quals integren la totalitat del patrimoni 
empresarial destinat al desenvolupament de la competència municipal de promoció i 
gestió de l’habitatge públic i la promoció i rehabilitació de l’habitatge. 
Atenent que els béns abans indicats són els següents: 
Finca número 1: “Urbana: casa a Amposta, carrer Ataulf, 14, avui 12, composada de 
planta baixa i dos pisos alts, amb un petit pati al darrera, de superfície 28 metres 
quadrats. Confronta: front, amb el carrer esmentat; dreta entrant, M.I; esquerra, J. P.S.; i 
al fons, J. C. B..”. 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3512, foli 84, finca número 
10537. 
Referència cadastral: 5699904BF9059H0001DP. 
Valor: 27.346,18 €. 
Finca número 2: “Urbana: Casa situada a Amposta, carrer Orient, número 9, consta de 
planta baixa i dos pisos, amb una superfície em solar de 38 metres quadrats. Confronta: 
al front, amb el carrer esmentat: per la dreta entrant, À. C. F.; esquerra, J. F.B.; i fons, F. 
F. A.” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3441, foli 27, finca número 
22749. 
Referència cadastral: 5301301BF9150A0001XY. 
Valor: 66.729,82 €. 
Finca número 3: “Urbana: casa de construcció antiga, composada de planta baixa i dos 
pisos alts, amb coberta de terrat en el que s’ubica un cuarto – traster, a Amposta, carrer 
Àfrica, número 9, que ocupa una superfície en solar o planta de 21 metres quadrats i 
confronta: al front an el carrer esmentat; dreta sortint, E. M.; esquerra, A. V.; i fons, R.l 
M..” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3709, foli 123, finca número 
4249. 
Referència cadastral: 5899935BF9059H0001AP. 
Valor: 5.134,53 €. 
Finca número 4: “Urbana: casa de planta baixa i dos pisos a Amposta, carrer Àfrica 
número 19, de superfície en solar 17 metres quadrats. Confrionta: al front, amb el carrer 
esmentat; dreta entrant, L. A. E.; esquerra, R. M.; i fons, J. G. M..” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3571, foli 217, finca número 
5474. 
Referència cadastral: 5899933BF9059H0001HP. 



Valor: 3.423,02 €. 
Finca número 5: “Urbana, finca número 5 triple, està constituïda per una plaça 
d’aparcament amb traster unit, assenyalats junts amb el número 34, i ubicats al soterrani 
del conjunt urbanístic denominat “Casetes dels Mestres”, situat a Amposta, partida 
Quintanes, amb una superfície en conjunt de 14,40 metres quadrats, i mirant-la des del 
carrer Agustina d’Aragó, llinda: al front amb aquest carrer: a la dreta, aparcaments 
número 33; a l’esquerra, amb caixa de l’ascensor del portal A; i al fons, amb passadís de 
rodatge. Accés: s’accedeix a aquesta finca mitjançant la rampa de descens que s’inicia 
al carrer Verge del Pilar i també, peatonalment, per l‘escala interior. Quota: a efectes de 
beneficis i càrregues per raó de comunitat se li adjudica una quota del 0,44 per 100.” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3873 foli 33, finca número 
46039. 
Referència cadastral:5298901BF9059G0029SM. 
Valor: 8.137,01 €. 
Finca número 6: “Urbana, Casa assenyalada amb el número 14, situada a Amposta, 
carrer Sant roc, consta de planta baixa, un pis alt i terrat, que té una cabuda de 42,70 
metres quadrats. Llinda; dreta, J. M.; esquerra, vídua de J. V.; i fons, J. P.” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3360 foli 155, finca número 
23036. 
Referència cadastral:5798307BF9059H0001EP. 
Valor: 4.803,27 €. 
Finca número 7: “Urbana: Casa situada a Amposta, Travessia de Sant Isidre, número 
15. Té una superfície de 27 metres quadrats. Confronta: al front, amb l’esmentada 
Travessia; dreta entrant, M. L.P.; esquerra, M.F.; i fons, J. Jo.” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3583 foli 60, finca número 
19081. 
Referència cadastral:5798312BF9059H0001ZP. 
Valor: 5.962,68 €. 
Finca número 8: “Urbana: Casa de planta baixa i tres pisos, construïda l’any 1857 i en 
estat semiruinós, situada a Amposta, a la Travessia Sant Isidre, número 11, de cabuda 
59,70 metres quadrats. Confronta: per la dreta entrant, M. P.; esquerra, C. D. Pallarès; i 
darrera, carrer Sant Roc.” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3275 foli 74, finca número 
25514. 
Referència cadastral:5798314BF9059H0001HP. 
Valor: 74.885,46 €. 
Finca número 9: “Urbana: Casa situada a Amposta, Travessia Sant Isidre, número 13. es 
composa de planta baixa i dos pisos alts, ocupa una superfície de planta de 22 metres 
quadrats. Llinda: al front, amb el carrer esmentat; dreta entrant, la de J.S.; esquerra, amb 
la de la vídua de F. F.S.; i fons, amb la de J. J.” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3368 foli 20, finca número 
10607. 
Referència cadastral:5798313BF9059H0001UP. 
Valor: 29.407,24 €. 
Finca número 10: “Urbana: Casa situada a Amposta, carrer Sant Roc, número 16, 
composada d’una sola planta, de superfície 23,58 metres quadrats que confronta, per la 



dreta entrant, Joan Jornet; esquerra, J.B.; i per darrera, M.B.L..” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3494 foli 181, finca número 
10050. 
Referència cadastral:5798305BF9059H0001IP. 
Valor: 31.253,64 €. 
Finca número 11: “Rústica: Peça de terra secà situada al terme d’Amposta, partida 
Calvari, de superfície 123,58 metres quadrats. Confronta: Nord, la de Màxim Ortí i 
finca segregada; Sud, la de F. G. R.i finca segregada; Est, la de C.V.B.; i Oest, amb la 
finca de la que se segregà de F.V.B..” En l’actualitat es part del carrer Alcalde Alfred 
Escrivà Prades.” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3376 foli 159, finca número 
20886. 
Referència cadastral:no en té d’assignada per formar par d’un vial públic. 
Valor: 22.227,17 €. 
Finca número 12: “Urbana: casa composada de planta baixa i un pis i mig i segons 
cadastre és un magatzem, situada a la Ciutat d’Amposta, actualment carrer Corsini, 
número 11; de superfície total construïda segons cadastre dos-cents vint-i-dos metres 
quadrats i en solar de setanta-quatre metres quadrats. Confronta: per la dreta entrant, 
amb Teresa Garcia; esquerra, amb J.T.; i per darrera, amb C. V..” 
Inscripció: Registre de la propietat d’Amposta-1, volum 3889 foli 39, finca número 
13/A. 
Referència cadastral:no en té d’assignada per formar part d’un vial públic. 
Valor: 20.427,70 €. 
Opció de compra sobre la finca situada al carrer Sant Roc, 24 (inscrita al Registre de la 
propietat d’Amposta-1 al volum 2427, foli 57, finca número 18782), atorgat per la Sra. 
C.J. A. V. 
Valor: 1.000,00 €. 
Atenent que per part d’aquest Ajuntament d’Amposta es seguiran desenvolupant les 
tasques associades a la competència en promoció i gestió de l’habitatge públic i la 
promoció i rehabilitació de l’habitatge, previstes a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, directament per mitjans propis, destinant la totalitat del patrimoni de la Societat 
anònima municipal de gestió urbanística GURSAM “ en liquidació”  que ha estat detallat 
a dita finalitat. 
Atenent que aquest Ajuntament en tant que titular de la totalitat del capital social de 
GURSAM, és receptor de tots els béns i deures de la mateixa amb motiu de la seva 
liquidació. 
Atesa la proposta formulada pels liquidadors de la Societat en sessió del dia 13 de febrer 
de 2015, de transmissió dels béns en favor de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la transmissió en favor de l’Ajuntament d’Amposta dels béns que 
han estat relacionats, els quals integren la totalitat del patrimoni de la Societat anònima 
municipal de gestió urbanística GURSAM “en liquidació”. Patrimoni que es destinarà a 
seguir desenvolupant la competència atribuïda a l’Ajuntament en virtut de l’article 25 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de promoció i gestió 
de l’habitatge públic i la promoció i rehabilitació de l’habitatge. Dita transmissió es 
considera una operació no subjecta a IVA, segons l’article 7.1 de la Llei 37/1992 de 



l’IVA. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés per a la signatura de 
tota la documentació pública o privada necessària per a l’efectivitat dels presents 
acords. 
 
SOL·LICITUD PER DEIXAR SENSE EFECTES L’ARE EIXAMPLE LES TOSSES 
D’AMPOSTA. 
Atenent que mitjançant Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de 13 de març de 2009 es va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de les 
Àrees Residencials Estratègiques de les Terres de l’Ebre que comprèn les àrees 
residencials estratègiques ARE Eixample Les Tosses d’Amposta, ARE Los Colomers 
de Mora d’Ebre i ARE Raval de la Llet de Tortosa, Resolució que fou publicada al 
DOGC número 5378 de 13 de maig de 2009. 
Atenent que l’actual situació econòmica i del sector immobiliari fa que no sembli una 
bona iniciativa desenvolupar aquest projecte ja que suposa, entre d’altres, una important 
aportació de recursos públics que ara manquen i la construcció de nous habitatges no 
necessària en un municipi que disposa d’un important volum d’habitatges buits. 
Atenent el marc econòmic actual es creu necessari que els actuacions incloses dins de 
l’ARE es deixin sense efectes per tal que els sòls inclosos en el seu àmbit retornin a la 
situació urbanística anterior, definida pel Pla d’ordenació urbanística municipal, 
definitivament aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre 
en la seva sessió de data 26 de gener de 2007 i publicat en el DOGC número 5052 del 
dia 21 de gener de 2008. 
Atenent que la gran majoria dels propietaris dels terrenys inclosos en l’àmbit de l’ARE 
Eixample Les Tosses d’Amposta, han formulat la proposta de sol·licitar al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que es deixi sense efecte 
l’ARE esmentat. 
Atenent que la Disposició addicional vuitena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme estableix el procediment especial de 
modificació dels plans directors urbanístics per a deixar sense efecte o reduir la 
delimitació i l'ordenació d'àrees residencials estratègiques. 
El Pler de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Sol·licitar del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que procedeixi a la tramitació adient per deixar sense l’Àrea residencia 
estratègica Eixample Les Tosses d’Amposta inclosa al Pla director urbanístic de les 
Àrees Residencials Estratègiques de les Terres de l’Ebre. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a tots els propietaris de l’àmbit afectat. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President per la signatura de la documentació 
necessària per a l’efectivitat del present acord. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta quin va ser l’increment del valor cadastral de les 
finques incloses a l’àmbit, responent la Regidora Sra. Isabel Ferré que al voltat del 5 per 
100 i que un cop modificat el seu règim urbanístic es demanarà l’adequació a aquest. 
També diu que facilitarà la petició de que si fora possible tots els propietaris de l’àmbit 
demanessin es deixes sense efectes. 
 



RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I, SI S’ESCAU, APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 22 de desembre de 
2014, va aprovar la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament d’Amposta. 
Atenent que la relació de llocs de treball inicialment aprovada ha estat exposada al 
públic  durant el termini de 15 dies hàbils, als efectes del seu examen i presentació de 
reclamacions o al·legacions, mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la 
província de Tarragona número 9 del dia 13 de gener de 2015. 
Atenent que durant el termini d’exposició pública s’ha presentat una al·legació sobre 
dita relació de llocs de treball per part del Sr. L. N. S, com a President de la Federació 
d’Amposta d’Associacions de Veïns (registre d’entada número 924 del dia 21 de gener 
de 2015). 
Atenent que l’al·legació indicada, sol·licitava un seguit de documentació obrant a 
l’expedient, la qual li fou facilitada el passat dia 9 de febrer de 2015. 
Atenent que en l’al·legació esmentada es formulen les peticions següents: 

• Que s’adeqüi la relació de llocs de treball a l’informe de la secretària i la 
interventora.  

• Que es torni a sotmetre a aprovació plenària la relació de llocs de treball amb la 
documentació complerta. 

Atenent que es considera que la relació de llocs de treball inicialment aprovada s’ajusta 
a la legalitat. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorabels dels 11 membres del Grup 
de CiU i el vot en contra dels 6 membres del Grup d’esquerra d’Amposta, dels 3 
membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Desestimar l’al·legació formulada pel Sr. L. N. S.com a President de la 
Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns sobre l’aprovació inicial de la relació de 
llocs de treball de l’Ajuntament d’Amposta. 
SEGON. Aprovar definitivament la relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
d’Amposta. 
TERCER. Ordenar la publicació de la relació aprovada en el Butlletí oficial de la 
província. 
QUART. Ordenar que es traslladi la relació de llocs de treball aprovada a 
l’administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar ratifica la posició i manifestacions realitzades en la sessió 
plenària anterior, entenent que: no s’ha donat resposta a les al·legacions presentades; no 
s’entén la denominació de responsables d’àmbit jurídic i econòmic quan la 
responsabilitat recau en la Secretària i la Interventora; no es justifiquen els complements 
específics; el comitè de personal quan va prendre el seu acord no disposava de l’informe 
conjunt de secretaria i intervenció el qual no s’ha rebatut ni amb un paper que no sap 
com qualificar en no estar ni signat ni registrat d’entrada que es fa servir per sortir del 
pas i a més quan la Secretària i la Interventora van fer el seu informe no tenien els 
acords sindicals. Per tot això el Grup de PxC ha votat en contra. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el PSC – PM manté la mateixa línia de la sessió 
anterior votant en contra de la proposta, està d’acord amb l’al·legació presentada per la 



Federació d’associacions de veïns. El famós informe de la Diputació de Tarragona ha 
resultat no ser més que un petit resum de dues pàgines sense signar que no aporta res de 
nou. Aprofita per explicar que avui mateix els grups de l’oposició, tal i com van 
anunciar, han presentat un escrit a la Delegació del Govern demanant sol·licitant que 
s’emeti un dictamen jurídic sobre la relació de llocs de treball aprovada pel Ple, tant a la 
Delegació del Governs de la Generalitat com a la Subdelegació del Govern de l’Estat.  
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta ha votat en contra 
de la proposta per considerar que estan al mateix punt que estaven en la sessió plenària 
d’aprovació inicial de la relació de llocs de treball en va estar a punt de retirar-se de 
l’ordre del dia, esperaven un informe de la Diputació i el que hi ha és un document 
sense signar i sense registrar d’entrada donant la sensació que els tècnics de la Diputació 
no vulguin assumir el treball, motiu pel qual també han demanat un dictamen jurídic. 
La Regidora Sra,. Isabel Ferré respon que la relació de llocs de treball aprovada ha estat 
realitzada pel la Diputació de Tarragona, amb qui confien plenament, sobre l’aprovació 
inicial de la qual el comitè de personal no ha presentat cap al·legació. Els sembla be que 
s’hagi demanat un informe a la Delegació de Govern perquè l’Ajuntament també té la 
obligació de traslladar-ho i a més faran el possible per a que aquest dictamen arribi 
l’abans possible i en relació a les observacions de la Diputació sobre l’informe conjunt 
de secretaria i intervenció si no està signat demanaran que es faci arribar signat. 
 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC REGULAR DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS D’ÚS 
GENERAL EN EL MUNICIPI D’AMPOSTA. 
Atenent que el Ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 28 d’octubre de 2013, 
va aprovar l’expedient per la contractació de la gestió del servei públic regular de 
transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 d’abril de 2014, va 
adjudicar el contracte per la gestió del servei esmentat a l’empresa La Hispano de 
Fuente En-Segures, SA (HIFE, SA.).  
Atenent que l’article 32 del Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques 
reguladores del contracte esmentat, atorga a l’Ajuntament la facultat de modificar el 
contingut de les línies del servei segons necessitats del servei amb les incidències 
econòmiques que, en el seu cas, es derivin. 
Atenent que el passat dia 11 de desembre es va posar en funcionament la nova estació 
d’autobusos interurbans a la Ciutat d´Amposta, amb el qual els alumnes de fora 
d´Amposta dels diferents instituts del municipi com del centre EUSES (universitat del 
esport) i el Centre de Tecnificació Esportiva que es desplacen amb el bus interurbà i 
comencen les classes a les 8 del mati han vist bastant allargat el recorregut entre 
l’estació d’autobusos fins als centres educatius indicats.  
Atenent que per part de la direcció dels centres educatius on cursen els seus estudis els 
alumnes indicats, s’ha demanat la possibilitat d’avançar l’horari d’inici del servei de la 
línia 1 a les 7,30 hores per permetre que els alumnes que arriben a l’estació d’autobusos 
i que comencen el seu horari lectiu a les 8,00 hores puguin connectar el servei de 
transport interurbà amb el servei de transport urbà per accedir als seus centres. 
Atenent que arran del tancament de diversos locals de la zona lúdica de Tosses es 
detecta una davallada amb el numero de usuaris molt important fins al punt de no tenir 



quasi passatgers donada la quasi nul·la activitat nocturna a la zona lúdica. 
Atenent que alguns ciutadans, en especial gent gran, han fet notar la necessitat de que el 
servei pugui arribar fins el tanatori ubicat a la Carretera de Santa Bàrbara en aquelles 
ocasions en que hi hagi un servei funerari i que aquesta demanda es pot satisfer ubicant 
una parada de caràcter excepcional per quan hi hagin serveis funeraris a la qual només 
s’accediria a petició dels usuaris. 
Atenent que per la Regidoria de Governació s’ha formulat proposta de modificació del 
contracte, modificació que es concreta en els aspectes següents: 
1. Allargar en mitja hora el bus urbà línia 1 de dilluns a dissabte, començant el seu 
recorregut a les 07,30 hores per facilitar el trasllat dels estudiants de la estació de bussos 
fins als centres educatius, ampliació que comportarà un total de 3 hores de augment de 
la línia 1 les quals es restarien de la línia 2 per racionalitzar els recursos de la mateixa. 
2. Modificar l’horari de la línea 2 que restarà amb 4 hores els dissabtes i vigílies de 
festiu de les 18,00 fins a les 22,00 hores per donar servei als establiments que hi ha a la 
zona lúdica que tenen una activitat de tarda - nit com cinemes, restaurants, bolera etc. 
amb les mateixes freqüències que hi havia establertes a dita línia 2. 
3. Habilitar les noves parades del bus urbá següents: 

• A la cruïlla del carrer Sant Cristòfol i l’Av. Generalitat (parada número 6). 
• A la nova a la estació de bussos interurbans per fer les connexions del transport 

interurbà amb el transport urbá (parada número 7). 
• Al tanatori (carretera de Santa Bàrbara), amb caràcter excepcional nomes per 

quan hi hagi algun servei funerari (parada numero 4 bis) a la qual s’accedirà a 
petició dels usuaris. 

4. Modificació de l’ordenança fiscal incorporant una bonificació del 50 per 100 del 
bitllet dels estudiants de secundària, batxillerat, cicles formatius i universitaris prèvia 
habilitació de un document identificatiu i sense limitació de trajectes. 
Atenent que les modificacions proposades no suposen cap tipus d’alteració en el preu 
del contracte. 
Atenent que, en compliment del que disposa l’article 211.1 del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en 
data 23 de gener de 2015 es va traslladar de la proposta de modificació del contracte a 
l’empresa concessionària del servei, La Hispano de Fuente En-Segures, SA., per tal que 
en el termini de 10 dies hàbils pogués formular les al·legacions i presentar els 
documents i justificacions oportunes,. 
Atenent que en data 27 de gener de 2015, l’empresa concessionària del servei comunica 
la seva conformitat a la proposta de modificació del contracte. 
Atenent que la previsió recollida en l’article 32 del Plec de clàusules econòmiques, 
administratives i tècniques reguladores del contracte per a la gestió del servei públic 
regular de transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta de poder 
modificar el contingut de les línies del servei segons necessitats del servei amb les 
incidències econòmiques que, en el seu cas, es derivin, faculta a l’Ajuntament per poder 
procedir a la modificació contractual proposada. 
Atenent que el Plec de clàusules no preveu modificacions concretes del contracte, per la 
qual cosa no és d’aplicació l’article 106 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, essent d’aplicació l’article 107 del mateix. 
Atenent que la modificació del contracte es justifica en la aparició de necessitat noves 



no previstes amb anterioritat en les especificacions del contracte, possibilitat de 
modificació contractual que s’ajusta a l’apartat 1,b) de l’article 107 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. Dita proposta de modificació no altera les 
condicions essencials de licitació detallades a l’apartat 3 de l’esmentat article 107. 
Vist l’informe de Secretaria. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la modificació del contracte la gestió del servei públic regular de 
transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta en els aspectes 
següents: 
1. Allargar en mitja hora el bus urbà línia 1 de dilluns a dissabte, començant el seu 
recorregut a les 07,30 hores per facilitar el trasllat dels estudiants de la estació de bussos 
fins als centres educatius, ampliació que comportarà un total de 3 hores de augment de 
la línia 1 les quals es restarien de la línia 2 per racionalitzar els recursos de la mateixa. 
2. Modificar l’horari de la línea 2 que restarà amb 4 hores els dissabtes i vigílies de 
festiu de les 18,00 fins a les 22,00 hores per donar servei als establiments que hi ha a la 
zona lúdica que tenen una activitat de tarda - nit com cinemes, restaurants, bolera etc. 
amb les mateixes freqüències que hi havia establertes a dita línia 2. 
3. Habilitar les noves parades del bus urbá següents: 

• A la cruïlla del carrer Sant Cristòfol i l’Av. Generalitat (parada número 6). 
• A la nova a la estació de bussos interurbans per fer les connexions del transport 

interurbà amb el transport urbá (parada número 7). 
• Al tanatori (carretera de Santa Bàrbara), amb caràcter excepcional nomes per 

quan hi hagi algun servei funerari (parada numero 4 bis) a la qual s’accedirà a 
petició dels usuaris. 

4. Incorporar una bonificació del 50 per 100 del bitllet dels estudiants de secundària, 
batxillerat, cicles formatius i universitaris prèvia habilitació de un document 
identificatiu i sense limitació de trajectes. Dita bonificació serà d’aplicació un cop 
aprovada la modificació de la corresponent ordenança fiscal. 
5. Les modificacions descrites no suposen cap tipus d’alteració en el preu del contracte. 
SEGON. La modificació contractual serà d’aplicació a partir del dia 1 de març de 2015. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de Governació i a l’empresa 
adjudicatària del contracte. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que l’empresa adjudicatària del contracte va oferir 
unes millores relatives a marquesines i senyals per l’adjudicació del contracte que 
encara no ha executat i demana que es reclami el seu compliment. Respon la Regidora 
Sra. Isabel Ferré que les millores s’implementen de forma progressiva i no totes a la 
vegada. El Regidor Sr. Josep Garriga, en referència a les marquesines ofertes explica 
que estan encarregades i que en aproximadament dues setmanes s’instal·laran. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que han de felicitar-se per haver aconseguit trobar 
una bona solució al problema de molts estudiants sense que hagi representat un 
increment del cost del servei. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta per la possibilitat d’ampliar el servei a Favaret i 
en el seu cas si allò també haurà de ser objecte d’una modificació contractual. Respon la 
Regidora Sra. Isabel Ferré dient que està en estudi la possibilitat de en un futur establir 
una parada a Favaret. El Regidor Sr. Josep Garriga diu que per aquesta nova possible 



parada a Favaret podria no ser necessària una modificació contractual per quant el plec 
faculta a l’Ajuntament a la modificació de parades, en qualsevol cas es deurà analitzar si 
s’arriba a una solució. 
El Regidor Sr. Tomàs pregunta si el vehicle del servei que es va presentar recentment a 
la Revista Amposta és superior al previst al plec, responent el Sr. Garriga negativament, 
simplement es va presentar per ser el nou vehicle adscrit al servei. 
 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE 
GOSSOS PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 19 de novembre de 
2014, per la infracció de l’article 3 apartats 1 i 4, i article 2 apartats 1 i 2, de la Llei  
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i 
article 4  i  article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos, consistent respectivament en  portar el gos 
sense certificat del cens municipal, no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat 
civil , portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública,  no complir les instal·lacions 
les mesures de seguretat,   posseir el gos sense que estigui identificat amb el microxip, i 
portar el gos sense llicència municipal, segons denúncia efectuada pels agents dels Mossos 
d’esquadra  el dia 17 d’octubre de 2014  a les 20:15 hores. essent responsable de la 
mateixa el Sr C.M. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  19 de novembre de 2014 va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets 
imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se 
evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a 
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat els  articles 3 apartats 1 i 4, i 
article 2 apartats 1 i 2, de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
L’article 3 apartats 1 i 4 i els articles 2 apartats 1 i 2  7  apartat 2  i 3  i 11.1 de la Llei  
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
els articles 3 i 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als 
àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part del Sr. C. M. s’han comés infraccions de l’article 3 
apartats 1 i 4, i article 2 apartats 1 i 2, de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del Decret 
170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 



perillosos. 
SEGON.   Determina que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i greus. 
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 € euros que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats 
a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament: si rep la 
notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep 
entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent. 
 
DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
REFERIT AL QUART TRIMESTRE DE 2014, D’ACORD AMB EL RDLLEI 
635/2014. 
Es dona compte que el període mig de pagament referit al quart trimestre de 2014 
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’11,51 dies. El Ple de las 
Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DE LA DOCUMENTACIÓ ENVIADA AL MHAP, RELATIVA A 
L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL QUART TRIMESTRE 2014, D’ACORD 
AMB LA LLEI ORGÀNICA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA I L’ORDRE HAP/2015/2012. 
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 sisè 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 tercer trimestre de 2014, en 
temps i forma, el darrer 30 de gener de 2015. 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 

2. Ajustes a Sistema de cuentas europeo aplicables a grupo de entidades de la 
corporación 

2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades 

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas 

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.3 Resumen análisis Regla del Gasto 

3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera 

3. La informació s’ha subministrat partint de les dades vigents a 31/12/2014, si bé tenint 
en consideració que la comptabilitat no està tancada definitivament i no està aprovada la 
liquidació del pressupost del mateix exercici. Conseqüentment, dita informació no deu 
tenir alteracions substancials respecte les que sorgeixin de la liquidació, però si que pot 
variar en alguns aspectes pressupostaris.  
IV. Conclusions del informe d’avaluació. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de desembre de 2014, 
l’Ajuntament d’Amposta compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària així com 
amb l’objectiu de la regla de despesa. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 



INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PEL QUE 
S’ESTABLEIXEN LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN 
OPERACIONS COMERCIALS, RELATIU AL QUART TRIMESTRE 2014. 
Es dona compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria de morositat referit al 
quart 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 quart 
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 19 de febrer de 2015, corresponent al quart 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 19 de febrer 
de 2015, 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.” 
 
DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, 
RELATIU AL QUART 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 31 de 
gener de 2015. 
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. Aquesta Ordre ha estat recentment modificada per l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica entre altres, el contingut de dit article 
10. 
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 altra informació continguda en l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012" que ha 
estat complimentada per aquesta Intervenció amb les dades pressupostàries que consten 
en la comptabilitat municipal a 31 de desembre de 2014, acompanyant com a annex a 
aquest escrit els informes següents: 
1. Informe trimestral de seguiment d'ingressos (a 31 de desembre de 2014). 
2. Informe trimestral de seguiment de despeses (a 31 de desembre de 2014). 
3. Informe trimestral de seguiment de magnituds i endeutament (a 31 de desembre de 
2013). 



4. Avanç de romanents de tresoreria. 
5. Informació d'avals rebuts del sector públic. 
6. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
7. Informació sobre el deute comercial. 
8. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
Cal matisar que la comptabilitat de l'exercici 2014 no està tancada i no està aprovada la 
liquidació del pressupost del mateix exercici; l'article 191 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals es refereix a la confecció de la liquidació per part de 
les entitats locals abans del primer de març, per la qual cosa la informació que s'inclou 
en el present informe i la que es va a remetre al Ministeri a través de la plataforma 
telemàtica, és la disponible a data d'avui a la comptabilitat municipal; la mateixa no ha 
de tenir alteracions substancials sobre la que sorgeixi de la liquidació, però sí que pot 
variar en alguns aspectes pressupostaris 
Tercer. Que d'acord amb la informació obtinguda del programa comptable, el període 
mitjà de pagament a proveïdors relatiu al quart trimestre de 2014 és de 11,51 dies. 
Quart. Que es realitzen les següents explicacions a les desviacions més importants 
reflectides en els informes que s'incorporen a l'annex: 

• Ingressos: Com s'observa a la taula annexa, la desviació entre la previsió del pla 
d'ajust i la situació a 31/12/2014 és positiva, tant en els ingressos corrents, com 
en els de capital i els financers. Això ve donat fonamentalment pels majors drets 
reconeguts en els capítols 1 i 3 del pressupost d'ingressos de l'exercici. Cal 
destacar, dins del capítol 1 del pressupost l'Impost sobre béns immobles rústics i 
urbans, així com l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa 
urbana. Igualment, en el pla d'ajust es va preveure que no s'obtindria cap 
ingressos procedents de subvencions de capital, però, sí que s'han ingressat 
durant l'exercici 206,16 (milers d'euros), la qual cosa suposa una variació 
positiva respecte les previsions realitzades. Conseqüentment, el total d'estalvi 
generat, en execució del que estableix l'apartat B.1. ha estat superior al previst 
(1.624,37 sobre 412,97 previst). 

• Despeses: S'observa un lleuger increment en les despeses, a causa 
fonamentalment de les despeses de capital, i, concretament, a la incorporació de 
romanents amb finançament afectat així com a la concertació d'una operació de 
préstec durant l'exercici que no venia prevista en el pla. Així en el pla d'ajust es 
preveien unes despeses de capital de 15 (milers d'euros), quan les obligacions 
reconegudes a 31 de desembre ascendeixen a 1.693,71 (milers d'euros). 

• Pel que fa a les magnituds i endeutament, es presenta romanent de tresoreria 
positiu, estalvi net també positiu i capacitat de finançament. 

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 una còpia al Sr. Alcalde de la 
Corporació perquè procedeixi a donar compte del mateix en la primera sessió plenària 
que es 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. 
Amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2014, s'haurà 



d'analitzar amb dades certes, el grau de compliment del pla d'ajust, i adoptar en el seu 
cas les mesures que siguin procedents.” 
El Ple de la Corporació, resta assabentat. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER A LA MODIFICACIÓ DE LA 
LLEI 27/2014 SOBRE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES 
ACTIVITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. 
A continuació es dona compte de la moció que diu: 
“L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les 
Corts, i publicada al BOE el passat 28 de novembre, suposa que totes les entitats i 
associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de l'impost de 
societats sense cap excepció a partir de l'any 2016, en relació a l'exercici comptable 
2015. 
En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals, associacions 
cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de societats, i sigui 
quin sigui el seu volum i dimensió. Fins ara, les entitats parcialment exemptes, no 
estaven obligades a presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien 
els requisits següents: Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, 
que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i que 
totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció. 
Tot i què d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis 
democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la 
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan, 
però, la nova llei vetlli -i en cap cas suposi- una complicació administrativa i 
burocràtica que dificulti o impedeixi la capacitat de gestió d'unes entitats -la gran 
majoria amb pocs recursos humans i financers-, les quals principalment, es troben 
dirigides i gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta 
responsabilitat social. 
Certament, la desaparició d'aquests supòsits d'exempció que esmentàvem, -tot i que no 
han de suposar una nova càrrega tributària- poden dificultar –sinó van acompanyats 
d’un suport administratiu explícit- el funcionament mateix de les associacions. 
Per tot plegat, aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del 
teixit associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local una especial 
incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de 
forma voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen 
esforços i temps en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural, i esportiu. 
Per aquest motiu, el grup municipal del PSC-PM, demana al Ple de l’ajuntament, 
l’aprovació de la següent proposta d’acord: 
1. Mostrar el recolzament a totes les entitats socials, culturals, associacions cíviques i 
clubs esportius sense ànim de lucre del municipi que s’han manifestat en contra de la 
Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats davant d'una mesura que, els obliga a portar 
una doble partida de comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga amb una societat 
mercantil. 
2. Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes 
les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica, i 
sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran 



tasca voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans. 
3. Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat 
jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència 
financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan vagin 
acompanyades d’un suport i assessorament administratiu que capaciti la gestió d'unes 
entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i financers. 
4. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats per 
tal de simplificar –sense menystenir la transparència- les obligacions tributàries de les 
associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d’exempció que 
existien fins a l’entrada en vigor de la nova normativa els quals no dificultaven el 
desenvolupament de la iniciativa social. 
5. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin al 
Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què es 
reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió social, 
integradora i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i 
participativa. 
6. Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als 
grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, i 
al Parlament de Catalunya, així com a les Federacions i plataformes contràries a la Llei 
27/2014 i a totes les associacions i entitats del municipi.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat redactada 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, 
indicant que amb la situació actual l’Estat s’ha passat de frenada amb aquesta norma 
sense haver-se donat compte del greu perjudici que pot ocasionar al teixit associatiu. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU donarà suport a la moció i explica 
que el grup parlamentari de CiU al Congrés ha presentat una iniciativa per modificar la 
norma que podria tenir un resultat positiu. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de las Corporació, per unanimitat, acorda prestar 
la seva aprovació a la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER A L’ADQUISICIÓ DE 
L’EDIFICI DEL SINDICAT . 
Tot seguit es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“El passat mes de desembre de 2014 va sortir a la venda l’edifici de l’antic cinema 
Olímpia, conegut popularment per l’edifici del Sindicat. 
Aquest immoble noucentista de gairebé 1.000 m2. situat a l’avinguda de la Ràpita, 43, 
forma part del patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat, però també del patrimoni 
cultural i social. 
La sortida al mercat d’aquest edifici, a un preu públic de 340.000 euros, representa una 
oportunitat de recuperar patrimoni per al poble, i més si es té en compte que es tracta 
d’un actiu bancari i que en aquests moments l’entitat que el posa a la venda l’ofereix 
amb un finançament hipotecari especial. La ubicació i la distribució en dues plates de 
l’edifici el fan ideal per plantejar un projecte municipal d’ubicació d’espai d’ús socual 



per a entitats o bé una oficina que podria ubicar despatxos d’Amposta Empresa i 
promoció del comerç, així com una seu per a la Federació de Comerç. 
Aquest projecte encara pren més valor si tenim en compte que, en aquests moments, 
l’Ajuntament està pagant uns 500 euros/mes de lloguer pel local d’Amposta Empresa 
que ens podriem estalviar amb aquesta compra. 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta ha sabut que l’equip de govern va descartar, 
equivocadament al nostre entendre, la possibilitat d’adquirir aquest edifici. 
Des d’Esquerra pensem que aquesta és una operació absolutament prioritària si es vol 
recuperar aquest edifici com a bé i de funció pública, i evitar així que acabi en mans 
d’un particular. 
Per tot això proposem al Ple l’adopció del següent acord: 
1. Que l’Ajuntament faci les gestions necessàries per negociat i tancar la compra de 
l’edifici del Sindicat, situat a l’avinguda de la Ràpita, 43.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Adam Tomàs. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el grup del PSC – PM donarà suport a la moció, 
considerant la iniciativa interessant per recuperar patrimoni històric, de fet el seu Grup 
inclourà la proposta d’adquisició d’aquest immoble i de l’antic col·legi de les monges 
en el seu programa electoral. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta que el Grup de CiU no votarà a favor de la 
moció, si la moció es presenta per garantir la conservació de la façana de l’edifici 
aquesta està garantida pel POUM, en quant a la compra ha de tenir-se en compte no 
només el preu d’adquisició també el cost de la rehabilitació de l’edifici que podria estar 
al voltant de 1.300 euros per metre quadrat, la qual cosa representaria una inversió de 
més d’1,5 milions d’euros, per tant tenint l’Ajuntament altres immobles per rehabilitar i 
estant al mes de febrer amb les eleccions locals el mes de maig no consideren 
l’adquisició com una prioritat i d’altra banda l’ús per la Federació de comerç no tenen 
constància s’hagi demanat, tot allò sense perjudici de les reunions que ha mantingut i 
mantindrà el Sr. Alcalde sobre aquest assumpte. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs agraeix la correcció de la resposta i afegeix dues coses 
saben que el POUM protegeix la façana però la seva visió respecte l’adquisició és 
diferent i per aquest motiu ho incorporaran al seu programa electoral; i en quant als 
possibles destins no són més que exemples com podrien ser altres a decidir en un futur. 
Acaba dient que li sembla bé que des de l’equip de govern s’hagi dit que no és la seva 
prioritat; però, que si es volgués es podria trobar una fórmula per l’adquisició i posterior 
actuació sobre l’immoble. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, 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. 
 
PRECS I PREGUNTES. 
El Regidor Sr-. German Ciscar formula les preguntes i precs següents: 
- La Plataforma d’afectats per la hipoteca va formula sol·licitud d’ús del Pavelló de fires 
per celebrar una calçotada no autoritzant-se amb motiu de la Festa de Carxofada, 



pregunta si s’ha trobat alguna solució. El Regidor Sr. Eros Esquerré diu que al denegar-
se l’autorització se’ls va indicar que proposessin una alternativa: canviar la ubicació a 
una altra instal·lació municipal o la data per poder mantenir el Pavelló de fires. 
- Pregunta si es té coneixement de les mancances en el servei de pediatria, respon la 
Regidora Sra. Isabel Ferré dient que ahir mateix va haver d’anar-hi i estaven els 2 
pediatres atenent, davant aquesta resposta el Sr. Ciscar diu que potser estaven els 2 el 
dia en que la Regidora va anar; però, seria bo preguntar si ha funcionat correctament. 
- Demana se li faciliti el contracte de lloguer amb opció de compra per l’Hospital del 
centre de rehabilitació per saber els propietaris anteriors. 
- En relació amb un accident d’un vianant per una caiguda al carrer Amèrica on sembla 
se n’hagin produït d’altres, demana es miri si la vorera està en bones condicions. 
- Informa que la Federació de veïns s’ha ofert per realitzar durant una hora diària les 
funcions de Defensor de la ciutadania mentre no se’n nomeni un de nou. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les preguntes següents: 
- Si està previst realitzar al licitació de la millora de l’enllumenat, respon el Sr. Alcalde 
que tenen informació de que l’INCAEN fa una licitació que no computa com a deute ni 
afecta la regla de la despesa, estant pendents d’una reunió amb l’Institut per veure si es 
pot aplicar aquesta fórmula a l’Ajuntament en el qual cas es tiraria endavant. El Sr. 
Espanya pregunta si el plec inclouria el canvi al sistema de leds a tot el municipi o 
només seria parcial, el Sr Alcalde respon que en un principi la proposta es centrava en la 
implantació de leds només a la zona de Grau; però, la evolució d’aquesta tecnologia ha 
fet plantejar-se la seva implantació a tota la ciutat. 
- El projecte de Pla especial per al club de pesca està encallat segons informació 
facilitada pels interessats. El Sr. Alcalde respon que directament ha estat reunit amb els 
representants dels pescadors (Srs. Royo i Suibirats) i els ha explicat la situació actual 
del projecte el qual es portarà a aprovació el mes tard la propera sessió plenària. 
El Regidor Sr,. Adam Tomàs diu que s’ha informat de la implantació del batxillerat 
musical a l’Institut Berenguer  pregunta com afectarà a la resta de centres. La Regidora 
Sr. Isabel Ferré respon que no tindrà cap afectació i que en la propera sessió de la 
comissió informativa s’explicarà amb detall la proposta. Per la seva part el Regidor Sr. 
Josep Antoni José explica que des de la inspecció d’ensenyament s’han realitzat 
reunions amb els pares de les escoles s’han realitzat reunions amb els pares dels 
alumnes dels centres de primària per exposar la proposta sobre la implantació d’aquest 
batxillerat a l’Institut Ramon Berenguer i la proposta de l’Institut de tecnificació, les 
quals no afectaran l’horari de la resta de centres. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les tretze hores i quaranta-dos 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, 


