
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 30 DE MARÇ DE 2015. 
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Sr. José Antonio José Nos 

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

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

Sr. Adam Tomàs Roiget 
Sra. Susanna Sancho Maigí 
Sra. Júlia Barberà Manrique 
Sr. Daniel Forcadell Ferreres 
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat 

Sra. Joana Isabel Estévez González 
Sr. Antoni Espanya Forcadell 
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert 
Sr. Joan Castellano Masdeu 
Sr. Germán Ciscar Pastor 

Secretària: 
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia trenta de març 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 23 de febrer de 2015. 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 252 a 537 de 2015. 
4. Aprovació inicial del programa d’establiment de les directrius generals i objectives 

que han de servir de base per al repartiment del complement de productivitat aprovat 
pel Ple entre els treballadors de l’Ajuntament d’Amposta. 

5. Aprovació de la subsanació d’escriptura de retroacció de permuta. 
6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 2 del Pla especial “La Vall 

de Cabiscol”. 
7. Adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses. 



8. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre activitats. 
9. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2014. 
10. Aprovació de l’expedient número 7 de modificació del pressupost per suplements de 

crèdit. 
11. Aprovació de l’expedient número 1 de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
12. Aprovació de l’expedient número 2 de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
13. Aprovació de l’expedient número 3 de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
14. Aprovació de l’expedient número 4 de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
15. Aprovació de la Circular 1/2015, de tramitació dels contractes menors. 
16. Aprovació de l’expedient de bonificacions fiscals ICIO. 
17. Moció del grup municipal de PXC per uns mitjans de comunicació municipals 

lliures de calúmnies i calumniadors. 
18. Moció del grup municipal de PXC perquè els hidrants contra incendis d’Amposta 

estiguin en correcte funcionament. 
19. Moció conjunta dels grups municipals de CIU, ERC, PSC-PM i PXC per proposar la 

disminució de l’IBI rústic i la destinació d’aquest impost a accions de suport de 
l’activitat agrària d’Amposta. 

20. Moció institucional del grup municipal de CIU en suport a l’esport català. 
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  
DIA 23 DE FEBRER DE 2015. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 
23 de febrer de 2015. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 

• M.V.P 17,50 hores setmanals del 3 de març al 2 d’abril de 2015 per realització 
de tasques de suport a l’àrea de cultura i 20 hores setmanals per realització de 
tasques d’administratiu de l’àrea de joventut. 

• M.T.R.S 20 hores setmanals de l’1 de març al 31 de maig de 2015 per realitzar 
les tramitacions dels diferents procediments del pla de l’habitatge. 

• J.C.E 15 hores setmanals de l’1 de març al 31 de maig de 2015 al centre obert 
juvenil. 

• J.F.G.G i J.M.T.Jdel 25 de març al 10 de juny de 2015 com a peons de suport 
pel conveni amb la Cria Caballar de las Fuerzas Armadas. 

• I.C.M com auxiliar administratiu a l’oficina de turisme amb motiu de la baixa 
maternal de E.C.G del 16 de març al 15 de juny de 2015. 

• M.V.B. com a oficial segona jardineria del 23 de març al 22 de maig de 2015. 
• L.P.G com a oficial segona jardineria del 23 de març al 22 de maig de 2015. 
• A.C.G com a Directora del Saló de la Infància i la Joventut  del 23 de març al 6 

d’abril de 2015. 



• Monitors/es del Saló de la Infància i la Joventut  del 27 de març a l’1 d’abril de 
2015 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 252 A 537 DE 2015. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 252 a 537 de l’any 2015, restant el Ple 
assabentat. 
 
APROVACIÓ INICIAL DEL PROGRAMA D’ESTABLIMENT DE LES 
DIRECTRIUS GENERALS I OBJECTIVES QUE HAN DE SERVIR DE BASE PER 
AL REPARTIMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT APROVAT PEL 
PLE ENTRE ELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
En la sessió plenària celebrada el 22 de desembre de 2014, el Ple adoptà entre altres el 
següents acord: “Aprovar inicialment el Pressupost municipal general per a l’exercici 
2015, per un import total consolidat 35.878.684,05 euros en ingressos i en despeses, bases 
d’execució, annexos i resta de documentació complementari” . 
Dins de les despeses aprovades que configuren el pressupost municipal de l’exercici 2015, 
s’aprovaren les partides relatives a despeses de personal de l’Ajuntament. Entre elles, les 
partides amb classificació econòmica 15000 corresponents a incentius de productivitat i 
que ascendeixen a un import total de 71.942,24 €, per al pressupost municipal del 2015. 
Atenen els fonaments de dret següents: 
a) Segons l’article 24 Llei 7/2007, de 12 d’abril, reguladora de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic “la quantia i l’estructura de les retribucions complementàries dels 
funcionaris s’establiran per les corresponents lleis de cada Administració Pública 
atenent, entre altres, als següents factors: 

a) La progressió aconseguida pel funcionari dins del sistema de carrera 
administrativa 

b) L’especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible 
pel desenvolupament de determinats llocs de treball o les condicions en que es 
desenvolupa el treball 

c) El grau d’interès, iniciativa o esforç amb que el funcionari desenvolupa el seu 
treball i el rendiment o resultats obtinguts 

d)  Els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada de treball.” 
b) Per altra banda, l’article 20.1 Llei 7/2007, de 12 d’abril, disposa que les 
Administracions Públiques establiran sistemes que permetin l’avaluació de 
l’acompliment dels seus empleats.  
c) L’article 171 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del 
Personal al servei de les entitats locals disposa que “el complement de productivitat 
estarà destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i el interès i 
iniciativa amb que el funcionari exerceix el seu treball”.  
d) L’article 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, diu “1. L’apreciació de la 
productivitat es tindrà que realitzar en funció de circumstàncies objectives relacionades 
directament amb el desenvolupament del lloc de treball i amb els objectius que li siguin 
assignats. 2. En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant 
un període de temps originen cap dret individual respecte a valoracions o apreciacions 
corresponents a períodes successius. 3. Les quantitats que percebi cada funcionari per 



aquest concepte seran de coneixement públic, tant dels altres funcionaris de la 
corporació com dels representants sindicals. 4. Correspon al Ple de cada Corporació 
determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l’assignació de complement 
de productivitat als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l’article 175.2.b) 
d’aquest Reglament. 5. Correspondrà a l’Alcalde o President de la Corporació la 
distribució d’aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l’assignació 
individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, en el seu cas, 
hagi establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que pugui conferir d’acord amb 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya”. 
e) D’acord amb l’article 9.4) de la Llei 9/1987, de 12 de maig, d’òrgans de 
representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al 
servei de les administracions públiques, “les Juntes de personal i els Delegats de 
personal tindran entre altres les següents facultats: tenir coneixement i ser escoltats en 
matèries com: c) quantitats que percebi cada funcionari per complement de productivitat 
.. , i 9.9) col·laborar amb l’Administració corresponent per aconseguir l’establiment de 
quantes mesures procurin el manteniment i increment de la productivitat”. 
A la vista dels antecedents i dels fonaments de dret exposats, El Ple de la Corporació, 
per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, l’abstenció dels 6 
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i del membre del Grup de PxC i el vot en 
contra dels 3 membres del Grup del PSC – PM, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Programa de directrius generals i objectives que han 
de servir de base per al desenvolupament del complement de productivitat dels 
treballadors de l’Ajuntament d’Amposta. El qual és el següent: 

a) Desenvolupament de funcions de superior categoria a la plaça que ocupa el 
treballador/a municipal. 

b) Desenvolupament de funcions no assignades a la plaça que ocupa el 
treballador/a segons la seva fitxa en la RLT aprovada per l’Ajuntament. 

c) Realització de serveis extraordinaris per part del treballador municipal. 
d) Especial dedicació, rendiment, interès i intensitat de les tasques encomanades al 

treballador/a municipal i  a la vista dels resultats i obtinguts. 
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant publicació del 
mateix en el BOPT per un termini de 20 dies hàbils, per tal de que tots els interessats 
puguin consultar l’expedient, així com, presentar les al·legacions i suggeriments que 
considerin oportuns. Si transcorregut el termini d’exposició pública, comptats a partir de 
l’endemà de la inserció de l’anunci en el BOPT no s’han presentat al·legacions i/o 
suggeriments, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
TERCER. Donar trasllat del present acord d’aprovació inicial als representants sindicals 
dels treballadors municipals, als efectes de que en tinguin coneixement i puguin 
presentar les al·legacions i consideracions que considerin oportunes, als efectes de donar 
compliment a la Llei 9/1987, de 12 de maig. 
QUART. Comunicar el present acord al departament de Secretaria, Intervenció i de 
Recursos humans de l’Ajuntament d’Amposta. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar explica que el Grup de PxC s’ha abstingut en la votació 
per quan teòricament li sembla be la proposta; però, haurà de veure’s la seva aplicació 



pràctica, com per exemple en la realització de treballs de superior categoria quan hi ha a 
la plantilla aquest personal de categoria superior. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM ha votat en contra tot i 
que el document presentat els sembla correcte, no així que servei per atorgar 
productivitats l’any 2015. No els deixa de sorprendre que es segueixi en la línia 
d’atorgar gratificacions, sense negar l’existència de puntes de feixa no creuen que 
75.000 euros per al complement de productivitat sigui correcte. El document al menys 
permetrà atorgar el complement quan es demostri que s’ha executat la feina, no com 
fins ara que  es pagava per anticipat, tampoc podrà tenir caràcter regular i així esperen 
que es realitzi, per tant es donarà claredat a un sistema fis ara opac. Tot i l’anterior, en 
un moment difícil econòmicament creu que els treballadors entendrien seguir realitzant 
aquestes feines extraordinàries sense rebre cap retribució a canvi. 
El Sr. Alcalde respon que el Sr. Espanya, tot i els molts anys de regidor no se n’ha 
assabentat del funcionament de l’Ajuntament, dels 75.000 euros previstos a la partida 
per a productivitat se’n destinen 24.000 i la resta estan previstos per actuacions 
extraordinàries, com ara l’assistència dels membres d ela policia local a judicis derivats 
de els seves actuacions i altres activitats extraordinàries semblants. S’ha realitzat un 
esforç per regularitzar el complement de productivitat que s’atorgarà un cop justificat 
pel respectiu cap de departament. Replica el Sr. Espanya dient que l’Alcalde se n’hauria 
de donar pena de presentar aquesta proposta després de 28 anys de mandat a 2 mesos de 
les eleccions locals. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs exposa que tractant-se d’una aprovació inicial, el Grup 
d’Esquerra d’Amposta s’ha abstingut en la votació, això si, amb una valoració positiva 
sobre l’establiment de criteris per atorgar la productivitat, es va demanat que s’establís 
una eina a tal efecte i la proposta presentada és un primer pas per aconseguir-ho. En tot 
cas es veurà si es presenten al·legacions respecte l’aprovació inicial. 
 
APROVACIÓ DE LA SUBSANACIÓ D’ESCRIPTURA DE RETROACCIÓ DE 
PERMUTA. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 d’octubre de 2014, 
va adoptar l’acord de resoldre la permuta formalitzada amb la Societat anònima 
municipal de gestió urbanística (GURSAM), resolució que va comportar que la plena 
propietat de la finca inscrita al Registre de la Propietat número 1 d'Amposta, al volum 
3.813, foli 187, finca 44.442, hagués de traslladar-se a aquest Ajuntament. 
Atenent que en virtut de l’acord plenari esmentat, en data 31 d’octubre de 2014, es va 
atorgar escriptura de resolució de permuta davant el Notari d’Amposta, Ivan Castejón 
Fernández-Trujillo. 
Atenent que en l’escriptura esmentada es va establir com a valor de la finca esmentada 
el de 543.577,68 €, sense tenir en compte que el valor real de la finca, segons valoració 
pericial realitzada per l’Arquitecte, Josep Ramon German Miró, en data 30 de gener de 
2014, és de 140.241,66 €.  
Atenent que ha de procedir-se a la correcció de l’errada existent en l’escriptura de 
retroacció de permuta abans esmentada, amb la finalitat d’ajustar el valor de la finca al 
seu valor real. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i 



l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’atorgament de l’escriptura de correcció de l’escriptura de resolució 
de permuta formalitzada entre aquest Ajuntament d’Amposta i la Societat anònima 
municipal de gestió urbanística (GURSAM) davant el Notari d’Amposta, Ivan Castejón 
Fernández-Trujillo el dia 31 d’octubre de 2014 (número 966 del seu protocol), amb la 
finalitat d’ajustar el valor atorgat en la mateixa a la finca inscrita al Registre de la 
Propietat número 1 d'Amposta, al volum 3.813, foli 187, finca 44.442, al seu valor real 
de 140.241,66 €, d’acord amb la valoració pericial realitzada per l’Arquitecte, Josep 
Ramon German Miró, en data 30 de gener de 2014. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per la signatura de 
l’escriptura pública corresponent, així com per tots aquells altres documents, de caràcter 
públic o privat, que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que només una reflexió respecte la pèrdua de valor del 
mercat immobiliari des de l’any 2007 que es deuria tenir en compte als efectes de l’IBI 
urbà. 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2 DEL 
PLA ESPECIAL “LA VALL DE CABISCOL”. 
Vista la proposta de modificació puntual número 2 del Pla especial “La Vall de Cabiscol”, 
redactada per la l'ECCP, Anna Obiols Moliné, a instància de la societat La Vall de 
Cabiscol, SL. 
Atès que la modificació puntual del Pla especial esmentat va ser aprovat inicialment per la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 23 de gener de 
2015. 
Atès que s’ha efectuat l’exposició pública de l’aprovació inicial del Pla especial per un 
termini d’un mes, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de 
Tarragona número 23 del dia 29 de gener de 2015 i Diari “El punt Avui” del dia 26 de 
gener de 2015, sense que durant el termini abans esmentat s’hagi presentat cap al·legació o 
reclamació contra l’aprovació inicial. 
Atès que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret Llei 
1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en donar 
publicitat per mitjans telemàtics (pàgina web de l’Ajuntament) de la modificació 
puntual esmentada. 
Atès que en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6799 del dia 29 de 
gener de 2015 es publicà la Resolució TES/3037/2014, de 17 de desembre, sobre al no 
subjecció a avaluació ambiental de la modificació puntual número 2 del Pla especial 
urbanístic la Vall de Cabiscol al terme municipal d’Amposta. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, i per tant amb el quòrum 
de la majoria absoluta legal, acorda: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació puntual número 2 del Pla especial “La 
Vall de Cabiscol”, redactada per la l'ECCP, Anna Obiols Moliné, a instància de la societat 
La Vall de Cabiscol, SL. 
SEGON. Ordenar la remissió de la modificació del Pla especial aprovada, juntament amb 
còpia de l’expedient administratiu, a la Comissió d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, 
instant la seva definitiva aprovació. 



TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura de 
tota la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES. 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, 
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania 
en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no 
formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això 
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
L'Ajuntament d’Amposta té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant 
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i 
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. 
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir 
les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% 
l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic 
procedeixi de fonts renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també vol avançar cap a 
l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per 
respondre als efectes del canvi climàtic. 
Per tot l’exposat el ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. L’Ajuntament d’Amposta fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més 
del 20 per cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible (PAES), un pla local per promoure l’eficiència energètica i les 
energies renovables; . 
SEGON. L’Ajuntament d’Amposta es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al 
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la 
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les 
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. 
Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de 
Tarragona, coordinadora territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, suport que 
es prestarà mitjançant assistència tècnica. 
TERCER. Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles 
riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures 
d’adaptació prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un 
ordre de prioritats.  
QUART. L’Ajuntament d’Amposta es compromet també a elaborar un informe biennal 
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a 
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els 



termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible 
a Europa. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
SISÈ. Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona per fer possible les 
tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al 
seu temps ho comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea.. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Adam Tomàs mostra la satisfacció per la iniciativa de la CEE indicant 
que a la Amposta hi ha molt camí per recórrer en aquest camp. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ACTIVITATS. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Ordenança municipal sobre activitats. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
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,  acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre activitats que figura 
inclosa a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta 
dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació 
d’edictes en el Butlletí oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
2014. 
A continuació es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 308/2015, pel qual 
s’aprova la liquidació del pressupost de l’any 2014, que es transcriu a continuació: 
“De conformitat amb l'article 191.3 del Text refos de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es presenta la liquidació del pressupost de l'any 2013 de l'Ajuntament d'Amposta 
i que conté els drets pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria. 
Considerant que aquesta liquidació s'ajusta als articles 191.3 de la citada norma i 89 i 
següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i vist l'informe d'Intervenció. 
He resolt: 
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost general de l'any 2014, segons el següent 
detall: 

• Drets pendents de cobrament: 13.570.891,19 euros. 
• Obligacions pendents pagament: 4.998.231,76 euros. 
• Romanent de tresoreria per a despeses generals: 5.049.790,56 euros.  
• Resultat pressupostari ajustat: 2.313.342,98 euros. 
• Capacitat de finançament: 1.840.265,18 euros 
• Estalvi net: 1.777.460,63 euros. 

Segon: Que haurà de donar-se compte de la present resolució al ple de l'Ajuntament en 
la primera sessió que celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 



El Sr. Alcalde intervé per ressaltar els bons números que reflecteix la liquidació 
pressupostària. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 7 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2015 el passat 22 de desembre de 2014, 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 
012-920-22799 Honoraris professionals diversos 3.089,99 € 
021-912-22601 Despeses de protocol i representació 4.801,00 € 
106-334-22609 Activitats culturals 1.364,24 € 
110-3321-22100 Energia elèctrica Biblioteca 1.137,88 € 
110-3321-22110 Productes neteja Biblioteca 56,30 € 
110-3321-22609 Despeses generals Biblioteca 190,22 € 
125-333-22609 Activitats generals Arts visuals 1.118,11 € 
140-338-22609 Actes juvenils 463,12 € 
155-338-22609 Despeses diverses 206,26 € 
156-338-22609 Acte desfilada Reis 306,55 € 
200-323-22102 Calefacció Col·legi Consol Ferré 1.755,24 € 
201-323-21200 Conservació edifici Col·legi Miquel Granell 178,49 € 
201-323-22102 Calefacció Col·legi Miquel Granell 1.295,69 € 
201-323-22110 Productes neteja Col·legi Miquel Granell 102,95 € 
202-323-21200 Conservació edifici Col·legi Soriano Montagut 283,14 € 
202-323-22100 Energia elèctrica Col·legi Soriano Montagut 1.188,17 € 
202-323-22102 Calefacció Col·legi Soriano Montagut 1.604,56 € 
203-323-21200 Conservació edifici Col·legi Agustí Barberà 16,09 € 
203-323-22102 Calefacció Col·legi Agustí Barberà 1.418,14 € 
205-326-22000 Material oficina Escola d'art 5,36 € 
205-326-22706 Treballs docència Escola d'art 1.594,18 € 
206-323-21200 Conservació edifici Llar infants La Gruneta 913,31 € 
206-323-22102 Calefacció Llar infants La Gruneta 41,67 € 
206-323-22110 Productes neteja Llar infants La Gruneta 134,37 € 
206-323-22199 Material fungible didàctic Llar infants La Gruneta 39,80 € 
209-326-22610 Activitats educatives diverses 566,30 € 
215-323-21200 Conservació edifici Llar infants La Sequieta 2,50 € 
215-323-22102 Calefacció Llar infants La Sequieta 329,37 € 
215-323-22110 Productes neteja Llar infants La Sequieta 51,10 € 
215-323-22199 Material fungible didàctic Llar infants La Sequieta 148,85 € 
215-323-22610 Despeses activitats Llar infants La Sequieta 625,17 € 
301-342-22100 Energia elèctrica Camp esports 1.860,85 € 
301-342-22102 Calefacció Camp esports 1.061,88 € 
301-342-22103 Combustible Camp esports 26,89 € 
301-342-22199 Material tècnic Camp esports 824,08 € 
302-342-22000 Material oficina Piscina 5,01 € 
302-342-22102 Calefacció Piscina municipal 2.488,89 € 



303-342-21200 Conservació edifici Pavelló poliesportiu 38,80 € 
303-342-22102 Calefacció Pavelló poliesportiu 27,00 € 
303-342-22199 Material tècnic Pavelló poliesportiu 18,46 € 
304-342-21200 Conservació edifici Pistes poliesportives 10,94 € 
304-342-21300 Manteniment equips Pistes poliesportives 383,21 € 
304-342-22100 Energia elèctrica Pistes poliesportives 488,02 € 
305-342-21200 Conservació edifici Pista atletisme 0,65 € 
305-342-22100 Energia elèctrica Pista atletisme 1.230,47 € 
305-342-22199 Material Tècnic Pista atletisme 26,67 € 
307-342-22100 Energia elèctrica Club de rem 317,17 € 
307-342-22102 Calefacció Club de rem 432,99 € 
308-341-22609 Activitats esportives 361,71 € 
312-342-22100 Energia elèctrica Pavelló d'esgrima 423,79 € 
313-340-22609 Despeses generals Centre tecnificació 6.779,43 € 
313-342-21200 Conservació edifici Residència CTTE 176,61 € 
313-342-22102 Calefacció Centre tecnificació 272,96 € 
313-342-22700 Treballs manteniment Centre tecnificació 228,86 € 
350-432-22611 Despeses promoció turística 1.149,50 € 
411-241-22000 Material Joves ocupació 39,00 € 
411-241-22699 Despeses generals Joves ocupació 12,10 € 
420-334-22609 Activitats juvenils 29,04 € 
424-333-21200 Conservació edifici El Casal 16,64 € 
424-333-22100 Energia elèctrica El Casal 392,10 € 
441-4311-21000 Conservació recinte firal 33,87 € 
441-4311-21200 Conservació edifici recinte firal 8,37 € 
441-4311-22611 Despeses generals Fires 5,20 € 
441-4311-22706 Treballs coordinació Fires 1.100,00 € 
442-4311-22611 Despeses Fira Mostres 1.678,73 € 
450-454-21000 Treballs reparació camins 1.607,03 € 
452-1723-22799 Treballs recollida de gossos 279,68 € 
513-231-22102 Calefacció Centre obert 24,95 € 
514-231-21200 Conservació edifici Serveis socials 174,24 € 
514-231-22000 Material oficina Serveis socials 66,06 € 
514-231-22100 Energia elèctrica edifici carrer Sant Roc 146,17 € 
514-231-22613 Activitats Serveis socials 3.426,11 € 
525-231-22700 Treballs neteja espai social 486,34 € 
550-924-22100 Energia elèctrica Local Entitats 134,21 € 
601-130-21400 Reparació vehicle Policia local 103,08 € 
601-130-22103 Combustible vehicle Policia 98,63 € 
603-133-21000 Senyalitzacions vials 3.079,92 € 
604-4411-22799 Transport urbà 10.223,85 € 
605-133-22799 Retirada de vehicles 3.582,40 € 
606-133-22799 Treballs gestió i vigilància zona blava 23.343,47 € 
630-4312-21200 Conservació edifici Mercat 18,42 € 
630-4312-22100 Energia elèctrica Mercat 289,18 € 
701-920-22000 Material oficina 4,48 € 



701-920-22001 Publicacions 2.167,73 € 
701-920-22100 Energia elèctrica edificis municipals 1.016,33 € 
701-920-22201 Correus 1.509,84 € 
701-920-22400 Assegurança civil i edificis 103,38 € 
701-920-22603 Despeses divulgació (BOP) 543,67 € 
701-920-22604 Despeses jurídiques 357,32 € 
701-920-22799 Manteniment pàgina web 1.149,50 € 
701-931-22799 Confecció nòmines i Seguretat social 4.843,83 € 
710-920-21600 Manteniment equips oficines 206,57 € 
801-4310-22611 Despeses promoció comercial 866,39 € 
802-4310-22611 Mercat Santa Llúcia 491,14 € 
850-491-22604 Revista Amposta 354,93 € 
850-439-22602 Promoció publicitat activitats cultura, esport, comerç 1.294,14 € 
851-491-21300 Manteniment equips emissora ràdio 60,00 € 
851-491-22612 Despeses generals emissora ràdio 31,93 € 
901-920-21200 Conservació edificis municipals 78,92 € 
901-920-21300 Manteniment instal·lacions edificis municipals 65,34 € 
901-920-22110 Productes neteja edificis municipals 62,03 € 
902-920-22100 Energia elèctrica edifici oficines Plaça Espanya 620,80 € 
910-1532-21000 Conservació vies públiques 3.211,20 € 
911-160-21000 Conservació xarxa aigües i clavegueres 2.977,81 € 
911-160-22103 Combustible vehicle aigües i clavegueres 145,34 € 
912-163-21400 Reparació vehicle servei neteja 1.150,31 € 
912-163-22700 Treballs externs neteja de carrers 26.876,17 € 
913-136-22700 Conservació cementiri municipal 2.641,83 € 
913-165-21000 Conservació enllumenat públic 3.515,81 € 
913-165-21400 Reparació vehicle servei elèctric 358,39 € 
913-165-22100 Energia elèctrica enllumenat públic 46.366,67 € 
914-419-21200 Conservació edifici escorxador 142,95 € 
915-164-22100 Energia elèctrica cementiri 98,78 € 
916-171-21000 Conservació parcs i jardins 254,10 € 
916-171-21400 Reparació vehicles parcs i jardins 425,01 € 
916-171-22103 Combustible parcs i jardins 28,76 € 
916-171-22199 Material parcs i jardins 1.036,32 € 
916-171-22700 Treballs neteja jardins 4.481,48 € 
917-1621-22700 Recollida escombraries 5.490,79 € 
918-1533-22100 Energia elèctrica Central de serveis 573,33 € 
918-1533-21400 Reparació vehicle brigada 122,73 € 
918-1533-22103 Combustible vehicle servei brigada 60,16 € 
918-1533-22104 Vestuari brigada 1.242,91 € 
918-1533-22199 Material brigada i altres 4.032,15 € 
919-165-22100 Energia elèctrica Poble Nou 896,44 € 
919-920-22100 Energia elèctrica edifici oficines Poble Nou 195,15 € 
012-151-60900 Despeses generals urbanització 3.077,51 € 
706-920-62600 Informatització i comunicacions 1.310,62 € 
Total a suplementar 220.602,74 € 



Les aplicacions a suplementar responen a la necessitat de incorporar les factures 
incloses en el compte (413) a 31/12/2014, que es porten a aprovació pel Ple de la 
Corporació i, d’acord amb la disposició addicional 32 de la LOEPSF tenen com a font 
de finançament el superàvit pressupostari. 
Crèdits extraordinaris 
012-153-60902 II Fase urbanització carrer Terol 194.874,51 
Total crèdits extraordinaris   194.874,51 
El crèdit extraordinari correspon a la realització d’una obra, que d’acord amb la 
memòria que obra l’expedient, es pot qualificar com a financerament sostenible, d’acord 
amb la voluntat de destinar, parcialment, el superàvit pressupostari en termes de 
comptabilitat nacional al finançament de la mateixa 
Aquest expedient, d’acord amb allò establert a la disposició addicional sisena de la 
LOEPSF, té com a font de finançament el superàvit pressupostari en termes de 
comptabilitat nacional. 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per 
majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 6 
membres del Grup`d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i la del 
membre del Grup de PxC,  adopta els següents acords: 
PRIMER.D’acord amb allò establert a la disposició addicional 16 del TRLRHL i amb la 
disposició addicional sisena de la LOEPSF, declarar l’obra II Fase urbanització carrer 
Terol com a financerament sostenible. 
SEGON. Aprovar l'expedient número 7 de modificació del pressupost de 2015 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 

Modificació de crèdit número 7. Suplements de crèdit  
Suplement de crèdit 220.602,74 
Cap.2: Despeses bens corrents i serveis 216.214,61 
Cap.6: Inversions reals 4.388,13 
Crèdit extraordinari 194.874,51 
Cap.6: Inversions reals 194.874,51 
Finançament 415.477,25 
Cap.8: Romanent tresoreria despeses generals 415.477,25 

TERCER. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils, 
tant als taulers d'anuncis com al Butlletí oficial de la Província, als efectes que els 
interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients. 
QUART. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini 
d'exposició al públic no es presentin reclamacions 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 1 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, recollides comptablement al compte (413), per import total de 
244.437,04 euros, contingudes en els següents annexos: 

FACTURES VF- AD 
aplicació 

pressupostària codi factura  numero vf import ad import ad diferència 



012-920-22799 107924 49176 2.308,33 € 31106 2.308,35 € 0,02 € 
701-920-22799 107925 49177 1.028,50 € 29028 1.028,50 € 0,00 € 
012-151-60900 107954 49195 2.447,49 € 40673 2.447,77 € 0,28 € 
918-1533-22104 107956 49197 1.242,91 € 40159 1.242,91 € 0,00 € 
850-439-22602 107962 49203 60,68 € 13562 60,68 € 0,00 € 
850-439-22602 108041 49280 254,05 € 1159 266,05 € 12,00 € 
514-231-22613 108042 49281 3.005,20 € 38082 3.005,20 € 0,00 € 
916-171-22700 108043 49282 4.221,33 € 1026 8.565,37 € 4.344,04 € 
850-439-22602 108046 49285 453,75 €     
  108207 49410 453,75 € 9825 907,50 € 0,00 € 
710-920-62600 108047 49286 11.641,34 € 44669 11.641,36 € 0,02 € 
350-432-62200 108048 49287 5.178,80 € 41097 12.947,00 € 7.768,20 € 
  108096 49415 14.215,48 € 45870 14.820,48 € 605,00 € 
209-326-22610 108070 49309 490,00 € 5802 490,00 € 0,00 € 
450-454-21000 108180 49394 1.607,03 € 5334 1.607,05 € 0,02 € 
912-163-22700 108165 49402 12.875,85 € 1019 18.751,55 € 5.875,70 € 
  108166 49405 7.000,16 €     
  108168 49414 7.000,16 € 31111 14.000,32 € 0,00 € 
525-231-22700 108179 49426 486,34 € 10493 521,08 € 34,74 € 
441-4311-22706 108161 49427 1.100,00 € 14435 2.318,00 € 1.218,00 € 
916-171-22700 107187 49433 260,15 € 13450 260,15 € 0,00 € 
606-133-22799 108172 49439 9.265,01 €     
  108173 49441 14.078,46 € 1064 28.671,48 € 5.328,01 € 

      100.674,77 €       
 

FACTURES VF- RC 
aplicació  

pressupostària codi factura  numero vf import rc import rc diferència 
604-441-22799 108045 49284 10.223,85 € 1068 15.618,85 € 5.395,00 € 
215-323-22102 108088 49331 329,37 € 998 1.240,64 € 911,27 € 
202-323-22100 108130 49366 1.188,17 € 957 4.321,86 € 3.133,69 € 
630-4312-22100 108141 49372 289,18 € 982 1.215,80 € 926,62 € 
913-165-22100 108105 49375 46.259,49 € 949 74.146,06 € 27.886,57 € 
918-1533-22100 108106 49378 573,33 € 947 2.410,99 € 1.837,66 € 
915-164-22100 108108 49379 98,78 € 948 178,32 € 79,54 € 
919-165-22100 108109 49381 896,44 € 950 1.410,90 € 514,46 € 
514-231-22100 108111 49385 146,17 € 951 156,58 € 10,41 € 
605-133-22799 107178 49391 3.582,40 € 1025 18.007,82 € 14.425,42 € 
203-323-22102 108220 49506 1.418,14 € 995 2.030,78 € 612,64 € 
202-323-22102 108221 49507 1.604,56 € 994 2.989,42 € 1.384,86 € 
201-323-22102 108223 49508 1.295,69 € 992 3.000,74 € 1.705,05 € 

      67.905,57 €       
 

FACTURES VF 



vinculació codi factura  numero vf import rc/ partida 
0-15-60 108115 49353 630,02 €   
  108116 49354 195,35 €   
    825,37 € RC 49509- 825,37€ 
0-91-22 107947 49339 3.999,99 € RC 49661-4.578,26€ 
  107975 49216 176,00 € RC 49661-4.578,26€ 
  108126 49390 402,27 € RC 49661-4.578,26€ 
    4.578,26 €   
0-92-22 108244 50298 781,66 € 012-920-22799 
1-33-22 107981 49221 145,20 € RC 49662- 4.324,75€ 
  107985 49225 33,98 € RC 49662- 4.324,75€ 
  107991 49232 22,32 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108009 49249 4,42 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108067 49306 40,84 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108068 49307 39,05 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108069 49308 49,10 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108086 49329 206,26 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108131 49367 1.137,88 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108132 49392 25,95 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108190 49438 163,35 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108192 49440 66,55 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108194 49442 158,81 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108195 49444 158,27 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108196 49447 7,07 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108197 49450 178,48 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108198 49452 782,60 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108199 49455 218,50 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108200 49456 165,82 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108201 48458 41,14 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108202 49443 500,00 € RC 49662- 4.324,75€ 
  108249 50614 50,82 € RC 49662- 4.324,75€ 
    4.196,41 €   
2-32-21 107941 49189 119,79 € RC 49663- 1.256,69€ 
  107943 49191 2,50 € RC 49663- 1.256,69€ 
  108020 49260 214,68 € RC 49663- 1.256,69€ 
  108025 49265 16,09 € RC 49663- 1.256,69€ 
  108034 49273 578,84 € RC 49663- 1.256,69€ 
  108035 49274 7,32 € RC 49663- 1.256,69€ 
  108072 49311 16,23 € RC 49663- 1.256,69€ 
  108112 49350 283,14 € RC 49663- 1.256,69€ 
  108137 49399 18,10 € RC 49663- 1.256,69€ 
  108235 50313 136,84 € 201-321-21200 
    1.393,53 €   
2-32-22 107940 49188 48,86 €   
  107942 49190 134,37 €   
  107944 49192 39,80 €   



  107945 49193 99,99 €   
  107960 49201 625,17 €   
  107988 49228 51,10 €   
  108024 49264 102,95 €   
  108087 49330 41,67 €   
  108094 49337 1.755,24 €   
  108098 49342 5,36 €   
  108099 49343 19,51 €   
  108100 49344 56,79 €   
  108104 49340 431,97 €   
  108107 49348 370,26 €   
  108110 49349 791,95 €   
    4.574,99 € RC 49664- 4.574,99€ 
3-34-21 108084 49327 0,65 €   
  108085 49328 10,94 €   
  108128 49364 176,61 €   
  108149 49409 38,80 €   
  108217 49493 383,21 €   
    610,21 € RC 49665- 610,21€ 
3-34-22 107982 49222 990,00 € RC 49666- 16.331,27€ 
  107983 49223 1.726,00 € RC 49666- 16.331,27€ 
  107997 50507 118,59 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108050 49289 15,92 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108051 49290 17,06 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108055 49294 1.393,75 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108073 49312 41,14 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108079 49318 18,46 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108082 49321 30,73 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108083 49322 46,71 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108089 49332 1.061,88 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108093 49336 27,00 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108091 49334 272,96 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108092 49335 432,99 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108095 49338 2.488,89 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108097 49341 5,01 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108117 49355 9,84 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108118 49356 446,49 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108119 49357 26,89 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108120 49358 13,99 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108121 49359 228,86 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108122 49360 4,82 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108123 49388 1.951,96 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108134 49389 1.860,85 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108136 49369 488,02 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108138 49370 1.230,47 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108139 49371 423,79 € RC 49666- 16.331,27€ 



  108144 49374 317,17 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108169 49418 24,37 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108189 49435 161,05 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108206 49449 2,25 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108208 49451 26,67 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108218 49494 41,14 € RC 49666- 16.331,27€ 
  108219 49497 41,14 € RC 49666- 16.331,27€ 
    15.986,86 €   
3-34-62 107963 49204 2.792,67 € RC 49511- 2.792,67€ 
4-17-22 107979 49219 104,65 €   
  108081 49320 175,03 €   
    279,68 € RC 49516- 279,68€ 
4-24-22 107938 49186 12,10 €   
  107939 49187 39,00 €   
    51,10 € RC 49512- 51,10€ 
4-33-21 107987 49227 16,64 € RC 49513- 16,64€ 
4-33-22 107955 49196 29,04 €   
  108133 49368 392,10 €   
    421,14 € RC 49514- 421,14€ 
4-43-21 108135 49396 8,37 €   
  108164 49434 33,87 €   
    42,24 € RC 49515- 42,24€ 
4-43-22 107994 49229 5,20 € RC 49667- 751,02€ 
  107946 49194 33,18 € RC 49667- 751,02€ 
  108157 49422 250,00 € RC 49667- 751,02€ 
  108158 49424 46,14 € RC 49667- 751,02€ 
  108162 49431 241,50 € RC 49667- 751,02€ 
  108163 49432 175,00 € RC 49667- 751,02€ 
    751,02 €   
5-23-21 108114 49352 174,24 € RC 49668- 174,24€ 
5-23-22 108090 49333 24,95 € RC 49669- 180,26€ 
  108101 49345 7,88 € RC 49669- 180,26€ 
  108102 49346 56,93 € RC 49669- 180,26€ 
  108103 49347 1,25 € RC 49669- 180,26€ 
  108113 49351 89,25 € RC 49669- 180,26€ 
    180,26 €   
5-92-22 108151 49387 134,21 € RC 49517- 134,21€ 
6-13-21 108049 49288 45,00 € RC 49670- 103,08€ 
  108177 49386 58,08 € RC 49670- 103,08€ 
    103,08 €   
6-13-22 108155 49393 58,63 €   
  108159 49395 40,00 €   
    98,63 € RC 49518- 98,63€ 
6-43-21 107984 49224 18,42 € RC 49671- 18,42€ 
7-92-21 107995 49236 170,83 €   
  108203 49445 35,74 €   



    206,57 € RC 49519- 206,57€ 
7-92-22 107964 49205 43,50 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107965 49206 108,01 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107966 49207 91,00 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107967 49208 120,00 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107968 49209 42,00 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107969 49210 139,16 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107970 49211 123,42 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107971 49212 123,42 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107972 49213 123,42 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107973 49214 123,42 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107976 49217 121,00 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107977 48948 2,23 € RC 49520- 5.813,51€ 
  107980 49220 2,25 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108054 49293 1.434,96 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108056 49295 4,01 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108057 49296 4,32 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108058 49297 8,76 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108059 49298 22,68 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108060 49299 23,91 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108061 49300 4,61 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108062 49301 4,96 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108063 49302 4,34 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108064 49303 15,68 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108065 49304 4,96 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108066 49305 5,15 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108071 49310 33,28 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108143 49373 687,76 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108145 49376 328,57 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108171 51406 53,90 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108185 49403 61,98 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108191 49417 480,09 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108193 49419 1.160,68 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108209 49453 144,52 € RC 49520- 5.813,51€ 
  108210 49454 158,90 € RC 49520- 5.813,51€ 
    5.810,85 €   
7-92-62 108188 49412 467,04 € RC 49521- 467,04€ 
7-93-22 107926 49178 203,64 €   
  107927 49179 203,64 €   
  107298 49180 1.185,80 €   
  107930 49181 1.185,80 €   
  107933 49182 865,32 €   
  107935 49183 761,79 €   
    4.405,99 € RC 49522- 4.405,99€ 
8-43-22 107957 49198 404,62 €   
  107958 49199 86,52 €   



  107959 49200 30,25 €   
  107961 49202 41,14 €   
  108170 49437 544,50 €   
  108183 49400 203,28 €   
  108184 49429 23,00 €   
  108186 49407 24,22 €   
    1.357,53 € RC 49523- 1.357,53€ 
8-49-21 108725 50555 60,00 €   
8-49-22 107974 49215 85,71 €   
  108156 49420 7,73 €   
  108205 49448 269,22 €   
  108515 50493 24,20 €   
    386,86 € RC 49672- 362,66€ 
8-92-22 108039 49278 71,91 € RC 49673- 325,96€ 
9-15-21 108016 49256 86,60 € RC 49674- 2.182,70€ 
  108019 49259 500,94 € RC 49674- 2.182,70€ 
  108022 49262 1.028,50 € RC 49674- 2.182,70€ 
  108036 49275 456,15 € RC 49674- 2.182,70€ 
  108080 49319 48,40 € RC 49674- 2.182,70€ 
    2.120,59 €   
9-16-21 107998 49238 89,60 € RC 49675- 7.571,91€ 
  107999 49239 745,00 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108000 49240 155,91 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108001 49241 778,03 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108002 49242 21,26 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108012 49252 254,10 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108015 49255 114,67 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108021 49261 358,39 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108028 49268 157,30 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108029 49269 1.651,65 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108030 49270 50,23 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108124 49361 2.028,73 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108140 49401 24,85 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108167 49436 186,12 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108175 49380 914,76 € RC 49675- 7.571,91€ 
  108176 49383 41,31 € RC 49675- 7.571,91€ 
    7.571,91 €   
9-16-22 107989 49230 5,45 € RC 49526- 7.417,24€ 
  107992 49233 41,26 € RC 49526- 7.417,24€ 
  107993 49235 19,06 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108004 49244 145,34 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108006 49246 60,16 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108007 49247 9,00 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108008 49248 23,24 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108010 49250 11,02 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108011 49251 30,81 € RC 49526- 7.417,24€ 



  108013 49253 655,82 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108017 49257 26,02 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108018 49258 60,72 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108023 49263 182,13 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108026 49266 1,00 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108031 49271 110,24 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108032 49272 150,65 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108038 49277 6,80 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108052 49291 1.476,77 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108053 49292 363,00 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108074 49313 724,01 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108075 49314 537,15 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108076 49315 63,02 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108077 49316 126,04 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108078 49317 550,00 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108147 49408 328,39 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108152 49411 25,30 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108153 49413 9,52 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108154 49416 13,43 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108160 49398 1.473,96 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108182 49397 95,66 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108204 49446 92,27 € RC 49526- 7.417,24€ 
  108231 50307 106,84 € 918-169-22199 
  108232 50309 64,43 € 918-169-22199 
  108236 50316 45,67 € 918-169-22199 
  108237 50319 49,60 € 918-169-22199 
  108243 50296 11,52 € 913-165-22100 
  108245 50300 123,71 € 918-169-22199 
  108247 50302 2.016,61 € 917-162-22700 
    9.835,62 €   
9-17-21 108027 49267 254,10 € RC 49528- 435,09€ 
  108033 49487 180,99 € RC 49528- 435,09€ 
  108246 50301 244,02 € 916-171-21400 
    679,11 €   
9-17-22 108003 49243 15,29 €   
  108005 49245 13,47 €   
  108174 49377 232,32 €   
  108214 49488 678,00 €   
  108215 49490 126,00 €   
    1.065,08 € RC 49529- 1.065,08€ 
9-41-21 108014 49254 142,95 € RC 49527- 142,95€ 
9-92-21 107855 50506          65,34 €   901-920-21300  
  108142 49404          26,15 €   RC 49524- 46,60€  
  108146 49406          20,45 €   RC 49524- 46,60€  
  108229 50509          32,32 €   901-920-21200  
            144,26 €    



9-13-22 108044 49283 2641,83  913-136-22700  
9-92-22 107986 49226          57,12 €    
  107990 49231            4,91 €    
  108148 49382         620,80 €    
  108150 49284         195,15 €    
            877,98 €  RC 49525- 877,98€ 

TOTAL     75.856,70 €   
que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d’abril, i la base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les 
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació 
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Vist l’informe de Intervenció de 25 de març de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del 
Grup del PSC – PM i del membre de Grup de PxC, adopta el següent acord: 
Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 244.437,04 euros, les 
quals, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, hauran d’anar finançades en càrrec 
al romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 2 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, recollides comptablement al compte (413), segons el següent 
detall: 

FACTURES VF  
vinculació codi factura  numero vf import aplicació pressupostària 

0-91-22 108523 50494 32,33 € 021-912-22601 
  108727 50557 146,85 € 021-912-22601 
  108731 50612 43,56 € 021-912-22601 
    222,74 €   
1-33-22 108211 49461 463,12 € 140-338-22609 
  108728 50558 183,15 € 110-332-22609 
    646,27 €   
3-34-22 108216 50508 573,27 € 313-340-22609 
  108242 50294 315,00 € 308-341-22609 
    888,27 €   
3-43-22 108463 50477 1.149,50 € 350-432-22611 
4-43-22 108732 50613 932,91 € 442-431-22613 
5-23-22 108542 50495 331,66 € 514-230-22613 
6-13-21 108460 50474 1.038,18 € 603-133-2100 



  108461 50475 892,24 € 603-133-2100 
  108462 50476 1.149,50 € 603-133-2100 
    3.079,92 €   
7-92-22 107978 49218 12,90 € 701-920-22201 
9-15-21 108037 49276 213,76 € 910-155-21000 
  108125 49362 141,86 € 910-155-21000 
  108127 49363 151,61 € 910-155-21000 
  108129 49365 583,38 € 910-155-21000 
    1.090,61 €   
9-16-21 108230 50303 81,42 € 918-169-21400 
  108233 50312 28,99 € 913-165-21000 
  108981 51374 62,00 € 913-165-21000 
  108982 51375 380,73 € 913-165-21000 
    553,14 €   
      8.907,92 €   
que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d’abril, i la base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les 
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació 
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències 
lesives per a les parts, i no obstant el informe d’Intervenció de 25 de març de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i del membre de Grup 
de PxC i el vot en contra dels 3 membres del Grup del PSC – PM, adopta el següent 
acord: 
Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 8.907,92 euros, les 
quals, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, hauran d’anar finançades en càrrec 
al romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 3 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, recollides comptablement al compte (413), segons el següent 
detall: 

FACTURES VF- RC 

Aplicació pressupostària codi factura  numero vf import rc import rc 
441-431-22799 107936 49184 218,92 €    
  107937 49185 218,92 € 1067 622,96 € 
012/151/62500 108040 49279 16.293,86 € 16.293,86 € 16293,86 



que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d’abril, i la base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les 
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació 
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències 
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció - Secretaria de 25 de març 
de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i del membre de Grup 
de PxC i el vot en contra dels 3 membres del Grup del PSC – PM, adopta el següent 
acord: 
Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 16.731,70 euros, les 
quals, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, hauran d’anar finançades en càrrec 
al romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 4 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercici corrent, recollides comptablement al compte (413), segons el següent detall: 

codi 
factura import 

data 
recepció 

data 
factura 

Àrea 
gestora descripció 

108576 1.497,98 06-feb-15 05-feb-15 

Governació i 
Mercat 
Municipal 

R-1789 Import fractura canvi panells 
amb tauler fòrmica a les 2 portes dels 
lavabos  exteriors Mercat - AC - JGL- 

108586 916,89 04-feb-15 03-feb-15 Turisme 

R-1676, Import factura material 
informàtic servit per l'àrea de turisme, 
HP pavillon 500-315NS (J2H53E9). 

108587 1.136,80 04-feb-15 03-feb-15 Turisme 

R-1675, Import factura material 
informàtic servit per l'àrea de turisme, 
HP pavillon 500-315NS (J2H53E9). 

108588 916,88 04-feb-15 03-feb-15 Turisme 

R-1677, Import factura material 
informàtic servit per l'àrea de turisme, 
HP pavillon 500-315NS (J2H53E9). 

108594 728,94 06-feb-15 31-gen-15 Esports 

R-1826 Import fra. material divers 
elèctric per a Camp de futbol de terra  
-  Esports  

108595 351,90 06-feb-15 31-gen-15 Esports 

R-1836 Import factura material divers 
per al rec del Camp de futbol de terra 
- Esports  

108650 1.533,45 09-feb-15 26-gen-15 Esports 

R-1916 Import factura 
subministrament tubs PVC per a les 
obres del Camp de futbol de terra - 
AC  - JGL -  



108651 840,35 05-feb-15 30-gen-15 Esports 

R-1776 Import factura 
subministrament bombes 
submergibles i altres materials Camp 
de futbol de terra  

108652 798,60 09-feb-15 05-gen-15 Esports 

R-1887 Import factura treballs 
arranjament porta magatzem Camp de 
terra i porta vestidor camp de futbol. 

109078 114,80 03-març-15 15-feb-15 Esports 

R-3003 Import factura compra 
material divers per al Camp de futbol. 
(Inclou abonament núm. 2150200653 
de 83,04€) 

109083 82,04 03-març-15 15-feb-15 Esports 
Import factura compra material divers 
per al Camp de futbol.   

109100 75,93 04-març-15 28-feb-15 Esports 
R-3163 Import factura compra 
material divers per al camp de futbol.  

109143 548,98 06-feb-15 31-gen-15 Esports 

R-1844 Import factura substitució 
gespa artificial al Camp de futbol 
municipal - Esports  

109515 665,44 13-març-15 15-feb-15 Esports 

R-3656 Import factura vàlvula 
hidràulica reguladora,de alivio, junta 
plana, brides, colze 90º, terminal 
PVC - Futbol 

109542 51,69 16-març-15 27-feb-15 Esports 

R-3745 Import factura compra 
material divers per al nou camp de 
futbol.  

  10.260,67         
que es tramita d’acord amb allò establert a l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, i la base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les 
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació 
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències 
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 26 de març de 2015. 
Atès que al pressupost municipal de 2015 s’ha habilitat crèdit adequat i suficient per fer 
front a dites despeses. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i del membre de Grup 
de PxC i el vot en contra dels 3 membres del Grup del PSC – PM, adopta el següent 
acord: 
Aprovar les obligacions d’exercici corrent que obren a l’expedient, per import total de 
10.260,67 euros. 
 
APROVACIÓ DE LA CIRCULAR 1/2015, DE TRAMITACIÓ DELS CONTRACTES 
MENORS. 
A continuació es dona compte de la Circular d’Intervenció de fons que es transcriu a 
continuació: 



“Les bases  d’execució del pressupost per l’exercici 2015, aprovades en sessió plenària 
de 22 de desembre de 2014, regulen a la base 22 els contractes menors, d’acord amb 
allò establert al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d’ara endavant TRLCSP). 
Per tal de dur a terme una adequada tramitació administrativa i contable dels contractes 
menors, es fa necessari dictar la present circular dirigida a tots els Regidors i Regidores, 
així com als diferents caps de departaments. 
1. Règim jurídic. 
���� Són contractes menors, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP els contractes 
d’obra de import inferior a 50.000 euros i la resta de contractes de import inferior a 
18.000 euros, IVA exclòs.  
���� No podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. 
���� No seran objecte de revisió de preus. 
���� Per a la realització d’aquestes despeses, haurà d’existir crèdit, adequat i 
suficient, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar 
i que conti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació. 
���� La tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i que consti 
factura expedida pel contractista en els termes previstos en el Reial decret 1619/2012, 
de 30 de novembre, verificats pels serveis tècnics municipals. 
���� En els contractes menors d’obra s’haurà d’afegir, a més, el pressupost de les 
obres, sense perjudici que hagi d’existir el corresponent projecte quan normes 
específiques així ho requereixin. Haurà de sol·licitar-se igualment l’informe de 
supervisió quan el treball afecti a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra. 
���� D’acord amb l’article 86.2 del TRLCSP no podrà fraccionar-se un contracte amb 
la finalitat de reduir la quantia del mateix, és a dir, els umbrals del contracte menor i 
eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que 
correspongui. 
���� Atès l’article 219 del TRLRHL, aquestes despeses no estaran sotmeses a 
intervenció prèvia, sense perjudici de les facultats de fiscalització en fase de 
reconeixement de l’obligació que corresponen a la Intervenció Municipal. 
2. Procediment de contractació respecte els contractes menors de import igual o superior 
a 1.200 euros (IVA exclòs).  
� Les despeses que igualin o superin els 1.200 euros requeriran la tramitació de la 
corresponent proposta de despesa i acord de Junta de Govern Local d’autorització i 
disposició de la despesa. 
� Addicionalment, i donat l’acord plenari de 29 d’abril de 2013, en aquells 
contractes menors d’import igual o superior a 5.000 euros se sol·licitaran 3 ofertes, 
havent-se d’adjudicar a aquell que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
� Els contractes s’hauran de tramitar sempre prèviament a la prestació del servei, a 
l’execució de l’obra o al subministrament i amb l’antelació suficient per a poder 
realitzar tots els tràmits de fiscalització i aprovació previs a l’execució dels treballs, 
subministrament...d’acord amb la normativa de contractació i les bases d’execució del 
pressupost. Serà responsabilitat de cada àrea portar els expedients a temps per a la seva 
tramitació i fer-ho d’acord amb la normativa vigent. 
� Les corresponents àrees gestores cuidaran especialment del no fraccionament de 
les despeses realitzades, amb la finalitat d’eludir els requisits de publicitat, el 



procediment o la forma d’adjudicació que correspongui, igualment cuidaran que el preu 
dels contractes sigui l’adequat.  
� Quan la Intervenció Municipal tingui constància de l’existència de despeses 
menors, realitzades sense el preceptiu acord d’autorització i disposició de la despesa, 
per import igual o superior a 1.200 euros, al tenir constància de la factura corresponent i 
si existeix crèdit en l’aplicació pressupostària de imputació, s’iniciarà el pertinent 
expedient de subsanació en el qual es farà constar que la despesa no ha estat fraccionada 
i s’acreditarà que els preus s’ajusten als preus de mercat. La competència per aprovar 
aquest expedient de subsanació correspondrà al Ple de la Corporació. 
3. Procediment de contractació respecte els contractes menors de import inferior a 1.200 
euros (IVA exclòs). 
� En cas de contractes menors per import inferior a 1.200 euros però superior a 
600 euros, als efectes de no incórrer en nul·litat de ple dret per no existència de crèdit 
adequat i suficient per poder autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament, 
per les diferents àrees gestores se podrà sol·licitar a la Intervenció l’oportuna retenció de 
crèdit. 
� Aquestes àrees gestores seran responsables de fer el seguiment d’aquests 
contractes i del control de la presentació de la factura al registre comptable de factures 
de la Intervenció Municipal. 
� Així mateix, les corresponents àrees gestores  cuidaran especialment del no 
fraccionament de les despeses realitzades, amb la finalitat d’eludir els requisits de 
publicitat, el procediment o la forma d’adjudicació que correspongui, igualment 
cuidaran que el preu dels contractes sigui l’adequat. 
� Quan la Intervenció Municipal tingui constància de l’existència de despeses 
menors, realitzades sense la preceptiva retenció de crèdit, per import inferior a 1.200 
euros, al tenir constància de la factura corresponent i si existeix crèdit en l’aplicació 
pressupostària de imputació, correspondrà a l’Alcalde l’aprovació de les mateixes, 
prèvia conformitat de la factura pel Regidor i pel personal municipal responsable, així 
com acreditació que la despesa no ha estat fraccionada.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la Circular que ha estat transcrita. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als Regidors delegats de les diferents Àrees 
municipals i als Caps dels Departament. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE BONIFICACIONS FISCALS ICIO. 
En relació a la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Torta Ribas, actuant en nom i 
representació de J&C, SCP, que manifesta que havent pagat la taxa per llicència d’obres 
i l’Impost de construccions, obres i instal·lacions d’un dipòsit d’emmagatzematge i 
venda de productes fitosanitaris, benzinera i rentador, vol acollir-se a les bonificacions 
que contemplen les ordenances reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 20 de març de 2015. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 65 % de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 445,46 i 
7873,37  euros cadascuna. 



 
En relació a la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Segarra Sanz, que manifesta que 
havent pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions per l’obertura d’un estudi d’arquitectura, vol acollir-se a les bonificacions 
que contemplen les ordenances reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 20 de febrer de 2015. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 % de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 31,50 euros. 
 
En relació a la sol·licitud presentada pel Sr. Jose Juan Damià Ferré que manifesta que 
havent pagat el impost de construccions, obres i instal·lacions per realitzar unes obres al 
seu immoble integrat dintre del casc antic, vol acollir-se a les bonificacions que 
contemplen les ordenances reguladores de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 18 de març de 2015. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 75 % de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 78,29 euros. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER UNS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ MUNICIPALS LLIURES DE CALÚMNIES I CALUMNIADORS. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. German Ciscar en els termes transcrits preguntant el Sr. 
Alcalde si li sembla be que es calumniï en els mitjans de comunicació municipals. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya en nom del Grup del PSC – PM pregunta al Sr. Ciscar si 
de la moció s’eliminen les referències personals, responent aquest de forma afirmativa, 
davant això el Sr. Espanya diu que interpretant la moció com una denúncia davant el fet 
que un ciutadà fent ús d’un determinat status faci servir els mitjans de comunicació 
municipals per atacs a altres ciutadans i per tal d’evitar-ho en un futur estan d’acord 
amb la moció donant suport a la mateixa. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta entén que el 
paràgraf referit a les persones s’ha exclòs de la moció i amb aquesta modificació 
comparteixen la reflexió del Grup del PSC. No compartien la redacció inicial, encara 
que entenen la indignació provocada per la intervenció a Ràdio Amposta. Arran de la 
moció, si es aprovada, el Coordinador dels mitjans de comunicació deurà ser curós amb 
les intervencions i avisar per tal que no torni a passar el mateix, havent de ser tots més 
curosos en els temes personals. Amb la modificació incorporada el Grup recolzarà la 
moció. 
El Sr. Alcalde diu que no estan d’acord amb el redactat de la moció entenent que a la 
ràdio i la revista municipal no es dona peu a les calumnies, motiu pel qual s’abstindran 
en la votació. 
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 l’abstenció dels 11 membres del Grup de 
CiU, acorda aprovar la moció següent: 
“És calumnia la imputació d’un delicte feta amb coneixement de la seva falsedat o 
temerari menyspreu cap a la veritat. 
Article 206: les calumnies seran castigades amb penes de presó de sis mesos a dos anys 
o multa de dotze a 24 mesos, si es propaguen amb publicitat i, en un altre cas, amb 
multa de sis a 12 mesos. El responsable de les calumnies és l’ajuntament si són mitjans 
seus. 
L’acusat per delicte de calumnies queda exempt de tota pena provant el fet criminal que 
hagi imputat. 
Però clar, de les mentides no hi ha prova. 
Cap ciutadà pot anar a la ràdio, o a qualsevol mitjà de difusió de l’ajuntament i sense 
cap prova, document, res de res, acusar d’un delicte a un altre ciutadà. 
Si es permet la calumnia, avui puc ser jo, però demà qui diu que no pot anar un 
simpatitzant de PxC per exemple i calumniar a l’alcalde Sr. Manel Ferré, l’alcaldessa en 
funcions la Sra. Isabel Ferré, o l’ex-alcalde el Sr. Roig per posar un exemple. 
Per a la calumnia només cal un covard, un mentider i un rastrero. 
Per això demanem: 
PRIMER. Es prohibeixi que cap ciutadà denunciï un delicte, és a dir calumniï a ningú 
sense proves, de fer-ho s’acabarà la seva intervenció automàticament i el medi 
demanarà disculpes al calumniat. 
SEGON. Es rohibeix als calumniadors accedir als mitjans per continuar la seva actitud 
falda, covard i rastrera. A tret quye presentin alguna prova, document, denúncia ... dels 
delictes dels quals acusa. 
TERCER. La disculpa per part de l’ajuntament, i un espai per poder contestar les 
calumnies a l’ofès.” 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PERQUÈ ELS HIDRANTS CONTRA 
INCENDIS D’AMPOSTA ESTIGUIN EN CORRECTE FUNCIONAMENT. 
Tot seguit es dona compte de la moció que diu: 
“Ara mateix tenim més de 30 hidrants contra incendis que no funcionen a la nostra 
ciutat (adj. informes bombers). Alguns no funcionen des de fas alguns anys. 
També al polígon de l’Oriola a més de tenir gairebé la meitat dels hidrants sense 
funcionar, tenen poc cabal. Abans l’aigua venia d’un pou que l’ACA va tancar. Van 
posar un tub provisional amb un cabal de 300m/m quan hauria de ser aproximadament 
de 1000m/m, 
A Eucaliptus també han eliminat un hidrant, com que sobresortia va ser tallant amb una 
radial i deixat inservible. 
D’aquests hidrants que no funcionen destacar els de davant l’Hospital i el de davant del 
Pere Mata (adj. Normatives). Que són del tot necessaris. 
L’ajuntament és el responsable d’aquests hidrants, sigui directament o en el seu defecte 
per no revisar la feina de l’empresa a qui s’ha delegat aquestes funcions. 
Aquest nivells de deixadesa són intolerables, fins ara no ha passat res i desitgem que no 
passi. Però si hi ha un incendi els bombers han de tenir els mitjans per poder fer la seva 
feina. Estem parlant no només de propietats sinó de la vida de persones. Aquests 



hidrants no estan de decoració, ni per fer bonic, estan per evitar mals majors. 
per això demanem. 
Acords: 
1. Reparar immediatament tots els hidrants de la nostra ciutat. 
2. Que tots els hidrants siguin inspeccionats un cop a l’any, comprovant que mantenen 
les condicions funcionals establertes en 5.2.2 i realitzar les reparacions oportunes. 
3. Volem l’informe de perquè es va eliminar un hidrant a Eucaliptus. 
4. Explicacions de com s’ha pogut arribar aquest grau de deixadesa i irresponsabilitat, 
perquè mai més succeeixin fets semblants.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en el sentit en que ha estat presentada el Regidor Sr. German Ciscar, 
demanant que si l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua 
potable no compleix amb les seves obligacions hauria de retornar els diners percebuts 
pel concepte incomplert. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció, 
indicant que aquest és un tema a resoldre amb independència del responsable de la 
situació. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el suport a la moció del Grup d’Esquerra 
d’Amposta. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU també donarà suport a la moció i explica que 
abans els bombers passaven al informació a l’Ajuntament qui realitzava les reparacions 
necessàries, cosa que va temps ha deixat de fer-se; posat en contacte amb el cap dels 
bombers d’Amposta l’ha informat que no existeix cap tipus d’informe oficial sinó una 
infirmació interna, tot i el qual demanaran la informació a bombers per tal de donar-ho 
solució, per al concessionària del servei de l’aigua o directament.  
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar 
la seva aprovació a la moció transcrita. 
 
MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC, PSC-PM I PXC 
PER PROPOSAR LA DISMINUCIÓ DE L’IBI RÚSTIC I LA DESTINACIÓ 
D’AQUEST IMPOST A ACCIONS DE SUPORT DE L’ACTIVITAT AGRÀRIA 
D’AMPOSTA. 
Seguidament es dona lectura a la moció que diu: 
“L’activitat agrària a la nostra ciutat encara te un pes important en la renda de moltes 
famílies de forma directa i de pràcticament de tota la població de forma indirecta. Els 
anys de bones collites i preus bons en sectors com l’arròs, els cítrics o l’oli, es 
tradueixen en un impacte positiu immediat en la dinamització econòmica d’àrees com 
els serveis i el comerç, però també de la petita indústria i la construcció d’Amposta. 
No hem d’oblidar tampoc la presencia d’importants empreses agroindustrials 
(Cooperativa Arrossera del Montsià, Padesa o Mercocamara ... per citar les més 
destacades) al nostre municipi, que ocupen centenars de persones de forma regular i que 
són el sector industrial que ha resistit millor el devastador impacte de la crisi. Moltes 
d’aquestes empreses fan importants inversions de recerca i innovació, i també 
d’internacionalització dels seus productes. 
Més enllà de la generació d’ocupació i la contribució a la bona marxa econòmica de la 
ciutat, l’activitat agrària comporta a més, un valor afegit de tipus territorial i cultural que 



hem de mantenir i millorar en la mesura dels recursos disponibles. Les finques, els 
masos i les casetes i els camins que hi accedeixen són un patrimoni que dona sentit a 
una cultura tradicional lligada a l’activitat agrària i que sovint cobreix l’oci de cap de 
setmana de la majoria de famílies d’Amposta. 
Aquesta important activitat agrària, tant industrial, com professional o familiar a temps 
parcial, suposa un important esforç per part de tots els agents implicats que amb la crisi 
que viuen alguns conreus, els impossibilita destinar els recursos mínims per assolir els 
seus objectius i posa en perill el mantenint d’aquesta rica i estratègica xarxa. Qualsevol 
ajut en manteniment i millora de camins, ajuts a la innovació i la recerca, ajuts a la 
internacionalització dels productes i la seva promoció, són alguns dels exemples on es 
podria fer accions des de l’ajuntament de suport a l’activitat agrària. Però també una 
disminució de la pressió fiscal dels titulars de les propietats rústiques ajudaria en aquest 
sentit.  
Amposta recapta al voltant de mig milió d’euros anuals en concepte d’IBI rústic i aplica 
un coeficient impositiu del 0,86, molt prop del límit establert per la Llei d’Hisendes 
Locals que es del 0,9. 
Per aquest motiu, el Ple de l’ajuntament d’Amposta, proposa el següents acords: 
1. Rebaixar un 10 % l’IBI rústic en les ordenances fiscals del 2016. 
2. Destinar la totalitat de la recaptació de l’IBI rústic a accions i infraestructures de 
suport de l’activitat agrària al terme municipal d’Amposta, d’acord a les entitats agràries 
municipals. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat redactada el Regidor Sr. Josep Manel 
Ferré. 
El Regidor Sr. German Ciscar mostra el suport del Grup de PxC a la moció dient que 
amb iniciatives com aquesta es van solucionant els diferents problemes. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta el recolzament a la moció del Grup del PSC – 
PM i diu que tots han de felicitar-se per haver demostrat als ciutadans que han pogut 
aparcar les seves diferències en benefici de l’agricultura. Les quantitats es poden 
destinar a banda de la millora dels camins rurals a ajuts a l’agroindustria per aconseguir 
la internacionalització dels seus productes o per finançar projecte de recerca. El Sr. 
Alcalde diu que l’Ajuntament haurà d’estar obert a les propostes de millora que realitzin 
des del sector agrari. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta està satisfet amb la 
moció i la recolzarà; és una moció que va en la línia d’altres ja presentades 
anteriorment, encara que de la intervenció del portaveu del Grup de CiU no sembla que 
s’hagi interpretat que la moció demana es destini la totalitat de la recaptació de l’IBI 
rústic al sector agrari. El Sr. Alcalde diu que en tot cas es deurà veure si legalment i 
pressupostàriament és possible. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar 
al seva aprovació a la moció de la que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ INSTITUCIONAL DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN SUPORT A 
L’ESPORT CATALÀ. 
Finalment es dona lectura a la moció següent: 



El foment de l’educació física i l’esport, així com l’obligació de posar els mitjans 
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen 
un mandat Constitucional als Poders Públics a més d’una responsabilitat obligada de 
tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.  
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la 
cultura, la integració, i la vida social. L’esport s’ha convertit en un fenomen social 
universal i actualment és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i integració 
amb el món que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats 
socials i culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un 
element educatiu tant com per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix  per 
mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han 
de ser, i de fet són, d’interès general. 
Tot i així, l’esport en el seu vessant més modest i de base està veient en els darrers 
temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes 
accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. 
L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions i la 
mateixa Unió de Federacions; ha denunciat públicament el passat 19 de març tots els 
greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de 
les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt termini.  
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les 
federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i 
l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que menysprea 
el paper de les federacions i menysté la qualitat dels professionals federatius en 
l’exercici de les seves tasques; a situació del voluntariat esportiu que no reconeix la 
figura del pocket money i obvia la realitat dels més de 400.000 voluntaris que només a 
Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat física al nostre país i suposa un 
estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la supressió de l’exempció en 
l’Impost de Societat per a entitats sense ànim de lucre que no ingressaven més de 
100.000 anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà una burocratització i un 
augment dels costos de gestió de clubs i associacions que tampoc reportarà un augment 
de la recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament 
relacionats amb la pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin prestats per 
clubs no declarats de caràcter social, per empresaris individuals o per societats 
mercantils; l’exigència a participants en proves esportives a la carretera, tals com els 
triatlons o les curses ciclistes, d’una assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a 
l’assegurança per la conducció de vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions 
d’euros; l’aplicació de la recent modificada Llei de costes que amenaça amb no 
solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja catalans tant arrelats al territori, 
tot exigint que assumeixin uns costos de remodelació desmesurats i basats en criteris 
tècnics desconnectats de la realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de 
capitals que ha establert uns deures i obligacions d’elevada fiscalització, sense tenir en 
compte els efectes que això provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors 
són únicament voluntaris que treballen de forma altruista pel foment de la pràctica 
esportiva.  



L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles, suposen en definitiva un 
greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer per 
passar a estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.  
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector 
esportiu català, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Amposta a l’esport català en el seu 
conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, 
voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
Segon. Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència 
Única 
Tercer. Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional dels 
tècnics, instructors i entrenadors federatius 
Quart. Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket money 
en la regulació del voluntariat esportiu 
Cinquè. Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de 
l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els 
següents requisits: 
a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. 
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no 
superin els 2.000 euros anuals. 
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.” 
Sisè. Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre 
l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin 
esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament 
relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per particulars, empreses o 
clubs no reconeguts com de caràcter social. 
Setè. Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, 
proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, 
de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant assegurança 
per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en proves esportives en 
carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles a motor. 
Vuitè. Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels clubs 
nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, 
socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents a la platja. 
Novè. Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats de 
la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense 
ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals. 
Desè. Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la 
campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, que 
posen en risc la seva continuïtat. 
Onzè. Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la 
Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentari del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell 
Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de 



Municipis, a la Federació Catalana de Municipis i a la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita. 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada en els seus termes pel Regidor Sr. Francesc Paz. Els Regidors 
Srs. Antoni Espanya i Adam Tomàs, després de manifestar el suport a la moció fan 
palès que alguna de les propostes incloses en la moció ja han estat aprovades amb 
anterioritat pel Ple. 
 
PRECS I PREGUNTES. 
El Regidor Sr. German Ciscar formula els precs i preguntes següents: 
- Recorda que està pendent el tema de les marquesines de la concessió del servei de 
transport urbà de viatgers. 
- Ha demanat còpia dels escrits d’al·legacions sobre multes de transit que encara no se li 
han facilitat, dient-li que no es localitzaven. El Sr. Alcalde respon que la documentació 
ha estat traslladada al Departament de secretaria per fer-la arribar de forma immediata. 
- Recorda el desperfectes a la vorera del carrer Amèrica que van provocar un accident. 
- Recentment un magatzem d’escaioles va ser adquirit per una associació islàmica i en 
una conversa que va mantenir amb ells els representants de l’associació, responent a la 
seva pregunta de si havien mirat altres llocs van dir-li que l’Alcalde els va dir que havia 
de ser en aquest lloc concret on instal·lar el seu centre de culte, pregunta si aquesta 
afirmació és certa. El Sr. Alcalde respon que no és cert, explica que en diferent reunions 
amb l’associaicó van posar damunt la taula el lloc i després de consultar-ho amb 
l’arquitecte municipal sobre si era possible la ubicació del centre en el lloc, va haver-se 
de modificar el POUM per admetre l’ús religiós; però, no és cert que per l’Alcalde es 
digués que havia de ser aquell lloc concret. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que amb motiu de la recent crescuda del riu el Camí 
de sirga ha sofert desperfectes (desfalcat de trams, tanca insegura, etc.), preguntant si hi 
ha prevista alguna actuació d’arranjament. El Sr. Alcalde respon que el responsable del 
manteniment d’aquesta infraestructura és el Ministeri, si bé l’Ajuntament ha realitzat 
actuacions de manteniment al seu càrrec, assumit unes despeses que no li corresponien i 
arra, arran dels desperfectes, deurà actuar-se allà i en la mesura que sigui possible. El 
Regidor Sr. Josep Antoni José diu que la Fundació Pere Mata s’ha posat en contacte 
amb l’Ajuntament per realitzar treballs en l’àrea de medi ambient, havent-se acorda 
actuar en el Camí de sirga que representarà, amb la signatura d’un conveni entre la 
Fundació i la Diputació de Tarragona, una inversió de 40.000 euros en diferents treballs 
en aquest Camí. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que al novembre de 2013, el Ple va acordar l’adhesió a 
l’AMI i entre els acords estava la d’instal·lació d’un cartell informatiu de l’adhesió del 
municipi a dita associació, sense que fins ara s’hagi instal·lat, pregunta i està previst fer-
ho. El Sr. Alcalde respon que té raó, existeix el compromís i es deurà complir. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs demana que el Ple faci arribar la seva felicitació a Josep 
Domènech, músic sorgit de l’Escola de música de La Lira Ampostina, en haver guanyat 
per oposició la plaça de Principal professor d’oboè històric a l’Escola Superior de 
Música d’Amsterdam. La resta de Grups municipals s’adhereixen a la proposta. 
 



URGÈNCIES. 
S’aprova per la unanimitat dels membres del Ple, la urgència de les qüestions no 
incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els següents 
acords: 
 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’URV PER DONAR CONTINUÏTAT A LA 
CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de setembre de 
2013, va aprovar integrar l’Ajuntament en la Càtedra d’economia local i regional de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
Vist el conveni a formalitzar amb la Universitat Rovira i Virgili i aquest Ajuntament 
d’Amposta per donar continuïtat a la Càtedra d’economia local i regional. 
Atenent que la clàusula quarta del conveni preveu que dos representants de 
l’Ajuntament formin part de la Comissió de seguiment. 
Atenent que el conveni preveu l’aportació per part de l’Ajuntament d’Amposta d’una 
quantitat anual de 10.000,00 €., durant tot el període de vigència del conveni, període de 
vigència que és de 2 anys amb possibilitat de pròrrogues expresses per nous períodes de 
2 anys, a formalitzar mitjançant addendes del conveni esmentat. 
Atenent que l’objecte del conveni és el desenvolupament de les activitats de la Càtedra 
d’economia local i regional, el qual suposa un benefici per a l’interès general del 
municipi d’Amposta. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb la Universitat Rovira i 
Virgili per donar continuïtat a la Càtedra d’economia local i regional. 
SEGON. Aprovar el pagament a la Universitat Rovira i Virgili de la quantitat de 
10.000,00 € prevista com aportació per a l’any 2015 per finançar les activitats de la 
Càtedra d’economia local i regional. 
TERCER. Designar representants de l’Ajuntament d’Amposta en la Comissió de 
seguiment prevista a la clàusula quarta del conveni de creació de la Càtedra a: 
Josep Manel Ferré Aixendri. 
Maria Isabel Ferré Roca. 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés per a la signatura del 
conveni que ha estat aprovat, així com de l’addenda del mateix per la qual es 
desenvolupa la seva clàusula quarta. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que no recorda si la Càtedra té el compromís de 
presentar públicament les actuacions fetes amb motiu de l’anterior conveni. Respon el 
Sr. Alcalde que si existeix aquest compromís de fer aquest acte de difusió. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que aquesta col·laboració es va iniciar amb una moció 
del seu Grup i agraeix la proposta d’aquest conveni que pot ajudar a tenir una fotografia 
de la situació econòmica de la Ciutat. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les tretze hores i cinquanta-cinc 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, 


