
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 21 DE MAIG DE 2015. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 

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

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

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

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

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

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 vint-i-un de maig de dos mil quinze. 
Essent les catorze 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 dia 27 d’abril de 2015. 
2. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia números 662 a 825 de 2015. 
4. Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal sobre activitats. 
5. Aprovació de programes d’actes taurins per a l’any 2015. 
6. Acceptació de la quota de liquidació de GURSAM i aprovació de subrogació amb 

préstecs. 
7. Aprovació bonificacions fiscals ICIO 
8. Aprovació expedient VIII Reconeixement Extrajudicial de Crèdit. 



9. Aprovació expedient IX Reconeixement Extrajudicial de Crèdit. 
10. Aprovació factures. 
11. Donar compte període mig pagament relatiu al primer trimestre 2015. 
12. Donar compte del informe de seguiment del pla d’ajust, referit al primer trimestre de 

2015. 
13. Donar compte de la informació enviada al MINHAP relativa al primer trimestre de 

2015 en compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012 
 
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 27 D’ABRIL DE 2015. 
Després de fer-se constar pel Sr. Alcalde que en ,per unanimitat s’aprova l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 27 d’abril de 2015. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 

• A. N. G.18,75 hores setmanals  categoria laboral A2-19, del 27 d’abril al 26 de 
maig de 2014. 

• Ampliació del contracte de. G. U. I., amb deu hores setmanals del 4 de maig al 
31 de desembre de 2015. 

• S. S. A. com a oficial primera electricista del 4 de maig al 3 de juny de 2015. 
• O. O.C., M.C. B. i J. M. R. M.com a peons del 4 de maig al 3 de juliol de 2015. 
• L.S.S.com auxiliar administratiu de l’11 al 25 de maig de 2015. 
• N.S.V. categoria AGP, del 18 de maig al 31 de juliol de 2015. 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 662 A 825 DE 2015. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 662 a 825 de l’any 2015, restant el Ple 
assabentat. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 
ACTIVITATS. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de març de 
2015 l’Ordenança municipal sobre activitats. 
Atès que l’aprovació inicial de l’Ordenança esmentada ha estat exposada al públic per un 
termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província 
número 82 del dia 9 d’abril de 2015 i Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 
6847 del dia 9 d’abril de 2015, sense que durant el termini abans esmentat s’hagi presentat 
cap al·legació o reclamació contra la mateixa. 
De conformitat amb el que disposen els articles 178 i següents del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril 
i articles 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa l’adopció dels següents 
acords: 



PRIMER. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal sobre activitats. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el Butlletí oficial 
de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent referència a la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva entrada en vigor. 
 
APROVACIÓ DE PROGRAMES D’ACTES TAURINS PER A L’ANY 2015. 
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de la 
Festa Major d’Amposta – 2015. 
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per 
celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa Major d’agost d’Amposta 
per a l’any 2015. 
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc 
14/08/2015 Bou embolat 00:15 00:30 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
14/08/2015 Bou embolat 01:00 01:30 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
14/08/2015 Bou capllaçat 07:00 07:50 Sortida: Plaça Castellania 

Recorregut: Av. Aragonesa; 
Av. Josep Tarradelles; Av. 
Catalunya; Sant Cristofol; 
Barcelona; Mestre Sunyer; 
CarlesI ;Corsini; Sant Josep; 
Santa Barbara; America; 
Sebastia Juan Arbo.i 
Castellania 

14/08/2015 Bou capllaçat 11:00 11:50 Sortida:Plaça Castellania. 
:Av.Aragonesa, 
Castelar,Verge del 
Pilar,Santa Barbara,Mer- 
cat,Grau,Joan de Austria, 
Verge del Pilar,Soriano  
Montagut,Santa Barbara. 
Final:Plaça Castellania 

14/08/2015 Bou salvatge 20:30 21:00 Plaça bous 
14/08/2015 Bou embolat 22:30 22:40 Plaça bous 
14/08/2015 Bou embolat 22:40 22:55 Plaça bous 
14/08/2015 Bou embolat 23:00 23:15 Plaça bous 
14/08/2015 Bou embolat 23:20 23:35 Plaça bous 
14/08/2015 Bou embolat 23:45 00:00 Plaça bous 
16/08/2015 Vaca salvatge 19:00 19:30 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
16/08/2015 Bou salvatge 19:40 20:10 Av. Sebastià Juan Arbó i 



adjacents 
16/08/2015 Bou salvatge 20:20 20:50 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
16/08/2015 Vaca embolada 22:30 22:45 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
16/08/2015 Bou embolat 23:00 23.20 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
16/08/2015 Bou embolat 23:30 00:00 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
17/08/2015 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
17/08/2015 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça bous 
17/08/2015 Bou embolat 22:30 23:00 Plaça bous 
18/08/2015 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
18/08/2015 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous 
18/08/2015 Bou salvatge 20:00 20:30 Plaça de bous 
18/08/2015 Bou embolat 22:30 23:00 Plaça de bous 
19/08/2015 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
19/08/2015 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous 
19/08/2015 Bou capllaçat 21:45 22:35 Plaça de bous, Amèrica, Av. 

Sta Barbara, Miquel 
Granell, Av la Ràpita, Av. 
Alcalde Palau, Grau, 
Navarra,  I. Soriano 
Montagut, Amèrica, Plaça 
de Bous 

19/08/2015 Bou embolat 22:45 23:15 Plaça de bous 
20/08/2015 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
20/80/2015 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous 
20/08/2015 Bou salvatge 20:00 20:30 Plaça de bous                            
20/08/2015 Bou embolat 22:30 23:15 Plaça de bous 
21/08/2015 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
21/08/2015 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous 
21/08/2015 Bou embolat 22:30 23:00 Plaça de bous 
22/08/2015 Bou capllaçat 07:00 07:50 Sortida :Plaça Castellania 

Recorregut: Av. Santa 
Bàrbara, Miquel Granell, 
Av. La Ràpita, Jaume I, Av. 
Sant Jaume, Salamanca, 
Europa, Corsini, Sant Josep, 
Alcalde Palau, Santa 
Bàrbara, Soriano Montagut, 



Prolongació Av. 
Catalunya, Av. Aragonesa. 
Arribada: Plaça Castellania. 

22/08/2015 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Sebastià Juan Arbó i 
adjacents 

22/08/2015 Bous a la plaça 18:00 21:30 Plaça de bous 
22/08/2015 Bou embolat 23:30 24:00 Plaça de bous 
23/08/2015 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Sebastià Juan Arbó i 

adjacents 
23/08/2015 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous 
23/08/2015 Bou salvatge 20:00 20:30 Plaça de bous 
23/08/2015 Bou embolat 22:30 23:10 Plaça de bous 
 
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de les 
Festes Majors de Poble Nou del Delta – 2015. 
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per 
celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes Majors de Poble Nou del 
Delta. 
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc 
05/08/2015 Bou embolat 0,05 1,00 Plaça de bous 
05/05/2015 Bou capllaçat 07,30 08,30 Carrers Sortida: Camp de 

futbol 
Recorregut: carrers 
Ronda dels Pins, Major, 
Fortaleza, Lluna, Cinta, 
Plaça del Jardí, i Ebre. 
Final: Plaça del Jardí 

07/08/2015 Bous a la 
plaça 

17,45 21,00 Plaça de bous 

08/08/2015 Bous a la 
plaça 

17,45 21,00 Plaça de bous 

09/08/2015 Bous a la 
plaça 

17,45 21,00 Plaça de bous 

09/08/2015 Bou embolat 22,00 23,00 Plaça de bous 
 
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de la 
Festa del Barri del Grau amb motiu de la festa de la Verge del Carme. 
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per 
celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa del Barri del Grau amb 



motiu de la festa de la Verge del Carme. 
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc 
18/07/2015 Bou capllaçat 08,00 08,50 Sortida: Plaça 

aparcament 
Recorregut: carrers Ruiz 
de Alda, Simpàtica, 
Navarra, Grau, Sant Just, 
Dos de Maig, Juan 
d’Àustria, Simpàtica, 
Navarra, Grau, Sant Just, 
Dos de Maig, Juan 
d’Àustria, Primer de 
Maig. 
Final. Plaça aparcament. 

 
ACCEPTACIÓ DE LA QUOTA DE LIQUIDACIÓ DE GURSAM I APROVACIÓ DE 
SUBROGACIÓ EN PRÉSTECS. 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
APROVACIÓ BONIFICACIONS FISCALS ICIO. 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. J. C.B., que manifesta que havent pagat la taxa 
per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i instal·lacions per l’obertura d’una 
activitat de puericultura 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 11 de maig 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 22,50 euros 
cadascuna. 
 
APROVACIÓ EXPEDIENT VIII RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, segons el següent detall: 

Número fra. Tercer Concepte Import 
Aplicació 
pressupostària 

Crèdit 
adequat i 
suf 2014 

A_004 J. M.J Classes audiovisual Escola d'Art 733,04 205/326/22706 sí 

4198 Fabricats i manipulats signo, Sl Vestuari brigada 370,26 918/1533/22104 sí 

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 vist el informe de Intervenció de 22 d’abril de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU i els 3 membres del Grup del PSC – PM i l’abstenció dels 6 membres del Grup 
d’Esquerra d’Amposta i el del membre del grup de PxC, adopta el següent acord: 
Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 1.103,30 euros. 
 
APROVACIÓ EXPEDIENT IX RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, segons el següent detall: 

Número fra. Tercer Concepte Import 
Aplicació 
pressupostària 

Crèdit 
adequat i 
suf 2014 

VE 373 Publicenter SL Material esports 269,23 308/341/22609 no 

VN 14268 
Serveis Integrals i de gestió, 
CB neteja centre d'art 96,8 125/333/22700 no 

VN 14269 
Serveis Integrals i de gestió, 
CB neteja centre d'art 145,2 125/333/22700 no 

VN 14336 
Serveis Integrals i de gestió, 
CB neteja centre d'art 145,2 125/333/22700 no 

297 J.P. T 
Publicitat Revista 
Amposta agost 771,73 850/491/22604 no 

298 J. P.T. 
Publicitat Revista 
Amposta set-des 327,37 850/491/22604 no 

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 de 19 de maig 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 el del membre del grup de PxC, adopta el següent acord: 
Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 1.755,53 euros. 
 
APROVACIÓ FACTURES. 
Vistes les factures incloses en la relació ADOAMP número 197 que ascendeix a un import 
líquid de 38.088,76 €, la qual comença amb Grau Maquinaria i Servei Integral, SA, per 
import de 1.330,48 euros, i finalitza amb Insignia uniformes, SL, per import de 10.420,56 
euros, a l’objecte de l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en ella 
contingudes.  
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. 
Atès que es tracta de factures corresponents a contractes menors, respecte les quals no s’ha 
seguit el procediment fixat a la normativa vigent i regulat a la Circular 1/2015, aprovada en 
sessió plenària de 30 de març de 2015, respecte les quals s’acredita l’existència de crèdit 
adequat i suficient al pressupost municipal de l’exercici vigent. 
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 22 d’abril de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU i el del membre del grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra 
d’Amposta i dels 3 membres del Grup del PSC – PM, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar la convalidació administrativa dels expedients que originen les factures 
incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions incloses en la relació ADOAMP número 197 que 
ascendeix a un import líquid de 38.088,76 €, la qual comença amb Grau Maquinaria i 
Servei Integral, SA, per import de 1.330,48 euros, i finalitza amb Insignia uniformes, SL, 
per import de 10.420,56 euros. 
 
DONAR COMPTE PERÍODE MIG PAGAMENT RELATIU AL PRIMER 
TRIMESTRE 2015. 
Es dona compte que el període mig de pagament referit al primer trimestre de 2015 
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’31,22 dies. El Ple de la 
Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DEL INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, REFERIT 
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. 
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. 
� Ordre HAP/2082/2014, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, 

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 primer trimestre de 2015, 
en temps i forma, el darrer 5 de maig 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 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Dotación de plantillas y retribuciones 



Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 

Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC 

A1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 

A4 Avales de la Entidad 

A5 Flujos internos 

B1 Ventas de acciones y participaciones 

B3 Adquisición de acciones y participaciones 

B4 Operaciones atípicas 

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

Medidas de Racionalizacion 

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 

3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera 

4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 

3. La informació s’ha subministrat partint de les dades vigents a 31/03/2015, les 
previsions realitzades per a l’elaboració del Pla Pressupostari 2015-2018 i analitzant 
l’evolució tendencial dels darrers anys. Concretament, pel que respecta a les 
Obligacions Reconegudes Netes, respecte el capítol I s’ha previst que el total 
d’obligacions reconegudes serà aproximadament de 8.067.000 euros. Respecte el 
capítols 2 s’ha previst una execució de 6.894.500 euros, respecte el capítol 4 s’ha 
previst una execució que volta el 100%, i els capítols 7, 8 i 9 s’ha previst una execució 
del 100 %. La resta de capítols s’ha analitzat les obligacions reconegudes a dita data, 
així com l’anàlisi tendencial. Pel que fa als Drets Reconeguts, s’ha partit dels drets 
reconeguts a l’exercici anterior, així com de les previsions realitzades per a l’elaboració 
del Pla Pressupostari 2015-2018.  
IV. Conclusions del informe d’avaluació. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de març de 2015, 
l’Ajuntament d’Amposta compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. No 
obstant això, s’haurà de portar a terme el pertinent seguiment de l’execució del 
pressupost per ajustar les estimacions a l’evolució efectiva del mateix.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 



DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ENVIADA AL MINHAP RELATIVA AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2015 EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2105/2012 
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 conforme 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 informe favorable al 
Pla d'Ajust aprovat prèviament pel Ple. 
Considerant que dit 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 30 
d'abril de 2015. 
II. Fonaments de dret. 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 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 (d'ara 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. 

• Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 
financera de les Comunitats Autònomes i entitats locals i altres de caràcter 
econòmic. 

Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent 



III.. Informe. 
Primer. Que l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, desenvolupa les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, establint en el seu article 10 la 
informació a detallar en els informes de l'interventor sobre el seguiment dels plans 
d'ajust que les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Reial 
Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors. 
Segon. Que s'ha habilitat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en la 
"Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals" una plataforma 
de captura de dades relativa al "Enviament de l'informe de seguiment del pla d'ajust 
aprovat i una altra informació continguda en l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012 "que 
ha estat emplenada per aquesta Intervenció amb les dades pressupostàries que consten 
en la comptabilitat municipal a 31 de març de 2015, acompanyant com Annex a aquest 
escrit els següents informes: 
1. Informació addicional trimestral: Desviacions / Informe anual de seguiment del pla 
d'ajust. 
1.1. Despeses 
1.2. Ingressos 
2. Informació d'avals rebuts del sector públic. 
3. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb 
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
4. Informació sobre el deute comercial. 
5. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
Tercer. Que l'apartat 1r de l'article 10 de la referida Ordre HAP / 2015/2012, estableix 
que l'administració que compti amb un pla d'ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l'esmentat Ministeri 
abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, en cas de les corporacions locals, 
informació sobre, almenys, els punts següents: 

a) Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant 
l'entitat, total del crèdit disponible i el crèdit disposat. 

b) Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit 
per facilitar el pagament a proveïdors. 

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

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

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

• Ingressos: d'acord amb l'execució trimestral, i tenint en compte que a 31 març 
2015 únicament s'havia aprovat el padró de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica i el Padró per ocupació de la via pública per guals, no es preveuen 



diferències substancials respecte al que estableix el pla d'ajust vigent. No 
obstant això, un cop aprovats tots els padrons, es durà a terme el seguiment 
adequat per ajustar qualsevol variació existent. Per al càlcul de l'estalvi de les 
mesures adoptades ens hem basat en la situació de partida fixada en el pla 
d'ajust i que calculava l'estalvi de les mesures per comparació entre la previsió 
dels drets reconeguts en cada exercici respecte l'any base, any 2011 . Així 
doncs, i malgrat que per a aquest exercici 2015 no s'ha realitzat cap increment 
en les tarifes de les ordenances municipals, quantifiquem l'estalvi per la 
diferència entre l'import ajustat amb els ajustos SEC dels DRN 2011, i, a causa 
que estem en el primer trimestre, suposem que el total de DRN de l'exercici 
coincidirà amb les previsions inicials del pressupost 2015. 

• Despeses: el pressupost de l'exercici 2015 s'està desenvolupant segons les 
previsions sense apreciar cap diferència substancial. No obstant això, i igual que 
en matèria d'ingressos, es realitzarà el corresponent seguiment per ajustar 
qualsevol desviació que pogués produir-se al llarg dels trimestres. 

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 còpia del mateix 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.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les catorze hores i sis 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, 


