
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L'AJUNTA-
MENT D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 2 DE JULIOL DE 2015. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 

Sr. Alcalde-President: 
Sr. Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors membres: 
Sra. Inés Martí i Herrero 
Sr. Ramon Bel i Serrat 

Sra. Rosa Isabel Recio i Daga 
Sr. Miquel Subirats i Garriga  
Sr. Marc Fornós i Monllau  

Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 

Sra. Joanna Isabel Estévez i González 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres 

Sr. Pau Cid i Espelta 
Sra. Manuela Cid i Espuny 
Sr. Francesc Paz i Belmonte 
Sra. Rosa Pertegaz i Lafont 

Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal 
Sra. Isabel Ferré i Roca 

Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera 
Sr. Albert Roig i Cervera 

Sr. Francesc Josep Miró i Melich 
Sra. Anna Maria Tomàs i Talarn 

Sr. Germán Ciscar i Pastor 
Secretària: 

Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 
 
A la ciutat d'Amposta, el dia dos de juliol de dos mil quinze. 
Essent les vint 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, 
Adam Tomàs i Roiget; 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 
extraordinària urgent convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 29 de juny de 

2015. 
2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del número 826 a 1137, de 2015. 
3. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla municipal. 
4. Verificació del text Refós de la Modificació Puntual número 35 del POUM: 

“Inclusió de l'ús comercial en establiment mitjà a la subzona 13b1 Valletes i 
Modificació de la regulació particular de l'ús d'aparcament”. 

5. Deixar sense efectes l'acord de cessió de terrenys per la construcció d'un nou CAP. 
6. Aprovació de l'expedient número 12 de modificació del pressupost per crèdits 



extraordinaris. 
7. Aprovació de la relació de les factures relatives a contractes menors en que no s'ha 

seguit procediment. 
8. Expedient número 10 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit. 
9. Expedient número 11 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit. 
10. Aprovació de subvencions de cultura 2014. 
11. Donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre de 2015. 
 
Abans de l’inici de la sessió el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la 
urgència de la sessió. 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 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 DE JUNY DE 2015. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 
29 de juny de 2015. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚMERO 826 A 1137 DE 
2015. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 826 a 1137 de l’any 2015, restant el 
Ple assabentat. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA  MUNICIPAL. 
Atenent que per Decret d'Alcaldia número 697/2015, de 24 d'abril, s'aprovà en el punt 
vuitè: “Demanar al departament de personal municipal que iniciï els tràmits administratius 
oportuns per modificar la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Amposta, en el sentit 
d'amortitzar la plaça d'agent vacant que deixa aquesta resolució de pas a segona activitat de 
la Sra. A.M.P, atès que actualment no existeix consignació pressupostària per continuar 
dotant aquesta plaça a la plantilla”. Així doncs, en l'acord primer d'aquest Decret 
d'Alcaldia es disposa “Declarar a la Sra. A.M.P en situació de segona activitat per la 
realització de tasques administratives que es romandrà fins el pas a la jubilació, excepte en 
el cas que desaparegui la insuficiència de les aptituds, tornant al servei ordinari. La 
incorporació de la Sra. A.M.P. a la situació de segona activitat tindrà efectes a partir de l'1 
de maig de 2015”. I en l'acord segon s'assigna a la Sra. A.M.P. el lloc de treball amb codi 
06.02.01.01.01.05 anomenat “auxiliar de suport”, plaça de categoria d'auxiliar 
administratiu de règim funcionarial.  
Atenent que per Decret d'Alcaldia 1095/2015, de 25 de juny s'adoptaren entre d'altres els 
següents acords: 
“PRIMER. Nomenar a la Sra. Vanesa Adell Ferré Cap de Premsa i Protocol de 
l'Ajuntament d'Amposta, corresponent a una plaça de personal eventual de confiança de 
l’Ajuntament d’Amposta, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, amb una jornada laboral 
complerta, equivalent a 37,5 hores setmanals i amb unes retribucions anuals totals de 
25.000,00 € bruts, per a la realització de les funcions previstes a la plantilla, amb efectes el 
dia 30 de juny de 2015. 
SEGON. Demanar que s'iniciïn els tràmits oportuns per adequar les característiques i 
dedicacions del lloc de treball de las Cap de Premsa i Protocol de l'Ajuntament d'Amposta, 



personal eventual, a la plantilla municipal, d'acord amb les descripcions contingudes en el 
punt d'acord primer”. 
Atenent que a la plantilla actual de l'Ajuntament d'Amposta hi consta actualment: 
- 1 plaça d'Agent de Policia Local de caràcter funcionari actualment vacant en compliment 
del Decret d'Alcaldia 697/2015, anteriorment coberta per la Sra. A.M.P i que actualment 
no té consignació pressupostària 
- 1 plaça d'Assessora de Comunicació de Gabinet amb un règim de dedicació del 80% i 
amb una retribució de 21.994,50 € bruts anuals, de personal eventual i que està vacant 
- 1 plaça d'Assessora de Protocol amb una dedicació del 71,43% i amb una retribució de 
16.287,06 € bruts anuals, de personal eventual i que està vacant 
En base a l'article 26 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, que disposa: “les entitats locals aprovaran 
anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s'aprovi el pressupost. Un exemplar de la 
plantilla amb el total de les retribucions del personal que es dedeueixi d'aquesta i de la 
relació de llocs serà un dels documents que integraran el pressupost.” 
Segons l'article 28 del Decret 214/1990, la plantilla un cop aprovada pel Ple de la 
Corporació es publicarà íntegrament, dins del termini de 30 dies següents al d'aquesta 
aprovació al BOPT i al DOGC, i s'enviaran a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i 
al departament de Governació de la Generalitat. La modificació de la plantilla no requerirà 
la publicació de tota la plantilla sinó únicament de l'alcanç concret de la modificació 
citada.  
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 d’Esquerra d’Amposta – Acord 
Municipal (EA – AM) i els 2 membres del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC – CP) i l’abstenció dels 7 membres del Grup de 
Convergència i Unió (CiU) i del membre del Grup de Plataforma per Catalunya (PxC), 
acorda: 
PRIMER. Acordar amortitzar la plaça d'agent de Policia Local de caràcter funcionari 
actualment vacant en compliment del Decret d'Alcaldia 697/2015, anteriorment coberta per 
la Sra. A.M.P i que actualment no té consignació pressupostària en compliment d'aquesta 
Resolució. 
SEGON. Crear una plaça  d'auxiliar administratiu de règim funcionarial a la plantilla de 
l'Ajuntament d'Amposta, la qual té la denominació en la Relació de llocs de treball de 
l'Ajuntament d'auxiliar de suport, amb codi 06.02.01.01.01.05. 
TERCER. Amortitzar les places de la plantilla de personal de l'Ajuntament següents: 
- 1 plaça d'Assessora de Comunicació de Gabinet amb un règim de dedicació del 80% i 
amb una retribució de 21.994,50 € bruts anuals, de personal eventual i que està vacant 
- 1 plaça d'Assessora de Protocol amb una dedicació del 71,43% i amb una retribució de 
16.287,06 € bruts anuals, de personal eventual i que està vacant 
QUART. Crear la plaça de Cap de Premsa i Protocol de l'Ajuntament d'Amposta, 
corresponent a una plaça de personal eventual de confiança, amb efectes del dia 1 de juliol 
de 2015, amb una jornada laboral complerta, equivalent a 37,5 hores setmanals i amb unes 
retribucions anuals totals de 25.000,00 € bruts, per a la realització de les funcions previstes 
a la plantilla. 
CINQUÈ. Exposar els acords d'aprovació inicial dels punts anteriors de modificació de la 
plantilla durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis en el 



BOPT i en el DOGC, durant aquest termini es podran presentar al·legacions i 
reclamacions. En el cas, que no s'interposi cap reclamació o al·legació en el termini 
d'exposició pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitivament aprovada. 
SISÈ.- Enviar una còpia de l'acord de modificació de la plantilla a l'Administració de 
l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 
 
VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 
35 DEL POUM: “INCLUSIÓ DE L'ÚS COMERCIAL EN ESTABLIMENT MITJÀ A 
LA SUBZONA 13B1 VALLETES I MODIFICACIÓ DE LA REGULACIÓ 
PARTICULAR DE L'ÚS D'APARCAMENT”. 
Atenent que per part d’aquest Ajuntament s’ha tramitat el procediment per l’aprovació 
de la modificació puntual número 35 del Pla d’ordenació urbanística municipal: 
“Inclusió de l’ús comercial en establiment mitjà a la subzona 13b1 Valletes 
(plurifamiliar) i canvis en la secció quarta de les normes urbanístiques en referència a la 
regulació particular de l’ús d’aparcament”. 
Atenent que la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió duta a 
terme el dia 9 d’abril de 2015, va adoptar acord aprovant definitivament dita 
modificació puntual del POUM, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent 
executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que va atorgar 
l’aprovació provisional de l’expedient, incorporant les prescripcions següents: 

• Cal obtenir informe favorable de la Direcció General de Comerç, en 
compliment de l’article 10 de la Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials, i incorporar, si escau, les prescripcions que 
contingui. 

• Cal incorporar a la normativa que es dona compliment a l’article 4.g del Decret 
344/2006, de 19 de desembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. 

Atenent que en data 27 de maig de 2015, la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya emet informe favorable sobre la modificació puntual del 
POUM esmentada, amb la prescripció següent: 

• Incorporar a l’article 356 que, pel que fa a la dotació de places d’aparcament 
relacionada amb els establiments comercials a partir de 1.300 m2. de superfície 
de venda, es pugui preveure una rebaixa de places d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 12.5 del Decret 378/2006, pel qual es desplega la Llei 
18/2005, d’equipaments comercials, vigent d’acord amb la Disposició 
transitòria tercera del Decret llei 1/2009. 

Atenent que pels Serveis tècnics municipals s’ha formulat el text refós de la modificació 
puntual número 35 del POUM en el qual s’han incorporat les prescripcions derivades de 
l’acord d’aprovació definitiva del mateix per part de la Comissió territorial d’urbanisme 
de les Terres de l’Ebre i de l’informe de la Direcció General de Comerç als quals s’ha 
fer referència anteriorment. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup 
d’EA – AM, dels 7 membres del Grup de CiU i els 2 membres del Grup del PSC – CP i 
l’abstenció del membre del Grup de PxC, i per tant amb el quòrum de la majoria 
absoluta legal, adopta els següents acords: 
PRIMER. Verificar el tex refós de la modificació puntual número 35 del POUM 



“Inclusió de l’ús comercial en establiment mitjà a la subzona 13b1 Valletes 
(plurifamiliar) i canvis en la secció quarta de les normes urbanístiques en referència a la 
regulació particular de l’ús d’aparcament”, redactada per l’Arquitecte municipal, Jaume 
Castellví Miralles, el qual incorpora les prescripcions fixades a: 

• Acord de la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre de 9 d’abril 
de 2015, d’aprovació definitiva de dita modificació puntual del Pla. 

• Informe de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya de 27 
de maig de 2015. 

SEGON. Ordenar que es doni trasllat del Text refós de la modificació puntual 35 del 
POUM a la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, instant la 
tramitació per la seva publicació en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya als 
efectes de la seva executivitat. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura de 
la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord. 
 
DEIXAR SENSE EFECTES L'ACORD DE CESSIÓ DE TERRENYS PER LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CAP. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 4 de maig de 2007, va 
adoptar l’acord que en la seva part dispositiva diu: 
“PRIMER. Cedir gratuïtament en propietat al Servei Català de la Salut la finca de 2.569 
metres quadrats que es descriu registralment com segueix: "Urbana: parcel·la de 
terreny de forma trapezoïdal destinada a sistema general d'equipaments comunitaris, 
situada al Passeig dels Xiprers on té assignat el número 33, amb una superfície de 
2.569 metres quadrats. Confronta: front: Passeig dels Xiprers; dreta entrant, parcel·la 
número 3 que es descriurà a continuació que restarà propietat de l'Ajuntament 
d'Amposta; esquerra entrant, parcel·la número 1 destinada a sistema general d'espais 
lliures abans descrita propietat de l'Ajuntament d'Amposta; i fons, carrer Sebastià Juan 
Arbó". 
Pertany a l'Ajuntament d'Amposta per segregació de finca adjudicació en el Projecte de 
reparcel·lació del sector de Valletes, segons resulta de l'escriptura atorgada davant el 
Notari,  Jorge Sos Ansuategui el dia 21 de març de 2007 i inscrita al Registre de la 
Propietat d'Amposta-1 al volum 3895, foli 166, finca número 46606.  
Referència cadastral: la finca segregada no en té assignada, si be la finca matriu de la 
qual es segrega  té assignada la referència 5092901BF9059A0001XH 
Valor: 29.961,62 €. 
SEGON. La finalitat de la cessió, en benefici de la població és que es construeixi un 
Centre d'atenció primària en el termini de 5 anys i es mantingui la seva destinació en els 
30 anys següents. 
Si el be cedit no es destina a l'ús previst en el termini fixat o deixen d'ésser-hi destinats, 
la finca revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l'Ajuntament d'Amposta, 
d'acord amb les condicions de l'article 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, de 
Reglament de patrimoni dels ens locals. En cas que operi la reversió es donarà 
compliment a l'article 7 de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i 
l'ocupació. 
TERCER. La finca està qualificada com a bé patrimonial en l'inventari de l'ens local. 
QUART. La finca té la condició de solar d'acord amb la normativa urbanística vigent. 



CINQUÈ. La finca que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a l'ús o 
finalitat prevista. 
SISÈ. L'expedient administratiu instruït per aquest Ajuntament per tal de procedir a la 
cessió gratuïta d'una finca situada al Passeig dels Xiprers, 33 al Servei Català de la Salut 
per tal de dedicar-la a la construcció d'un Centre d'atenció primària, ha estat exposat al 
públic, mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la província número 68 del dia 
23 de març de 2007 i en el Tauler d'anuncis de la Corporació, durant el termini de trenta 
dies no s'ha presentat cap mena de reclamació o impugnació contra el mateix. 
SETÈ. Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya de 
l'acord de cessió. 
VUITÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President perquè assistit del Secretari de la 
Corporació, formalitzi la cessió esmentada, i subscrigui els documents que siguin 
necessaris per a la plena efectivitat del present acord.” 
Atenent que el Servei Català de la Salut per la construcció del Centre d’atenció 
primària, considera que, mantenint la seva ubicació, la finca objecte de cessió hauria de 
ser modificada, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Deixar sense efectes l’acord de 4 de maig de 2007, de cessió de terrenys al 
Servei Català de la Salut per la construcció d’un Centre d’atenció primària. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al Servei Català de la Salut i Secretaria. 
 
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚMERO 12 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
Atenent que 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. 
Crèdits extraordinaris 
012/164/62200 Construcció nínxols cementiri Municipal 95.392,44 € 

012/151/60000 
Adquisició terrenys projecte Millora 
medioambiental marge del Delta 29.295,81 € 

     
Total crèdits extraordinaris   124.688,25 
Aquests suplements i crèdits extraordinaris es financen en baixa en les següents 
aplicacions: 
Finançament     
012/151/64000 Resta confecció projectes façana fluvial 50.936,86 
012/151/60909 Connexió elèctrica polígon Oriola 52.048,47 
462/463/62100 Compra solar CETECOM 21.702,92 
    124.688,25 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, El Ple de la Corporació, per 
unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 12 de modificació del pressupost de 2015 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 
Modificació  crèdit núm.12 crèdits extraordinaris 
Crèdit extraordinari 124.688,25 
Cap.6: Inversions Reals 124.688,25 



Finançament 124.688,25 
Cap.6: Inversions reals 124.688,25 
SEGON. Modificar l’annex de inversions del Pressupost Municipal per a l’exercici 2015, 
incloent aquests projectes nous, finançats en els canvis de finalitat dels següents préstecs. 

Canvi finalitat préstecs      

Número préstec Import Formalització 

Import 
canvi 

finalitat obra que finançava 

BBVA 2010 ( Urbanització 
PMU Cementiri) 1.000.000,00 € 30/12/2010 21.702,92 

Adquisició terrenys 
projecte millora 
mediambiental 

      21.702,92   
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 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró diu que caldria assegurar-se que amb el nou bloc de 
nínxols en serà suficient per atendre les demandes, responent el Sr. Alcalde que la 
previsió és que cada 3 anys es construeixi un nou bloc. 
La Regidor Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU ha votat a favor en haver-se 
assegurar que es mantindrà la compra dels terrenys del CETECOM, responent el Sr. 
Alcalde que estan totalment d’acord per no perdre la inversió realitzada per 
l’Ajuntament. 
Igualment el Sr. Alcalde indica que la urgent necessitat de construcció de nínxols, donat 
que només en queden 3, ha estat la que ha motivat la urgència de la sessió, explicat que 
s’ha donat trasllat del projecte al gremi de constructors d’Amposta per tal que indiquin 
les empreses a les que es deurà demanar oferta. 
 
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LES FACTURES RELATIVES A 
CONTRACTES MENORS EN QUE NO S'HA SEGUIT PROCEDIMENT. 
Vistes les factures que s’enumeren a continuació, per import total de 42.541,72 euros, a 
l’objecte de l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en ella contingudes. 

Núm. Fra Code Fra Import 
Data 

Recepció 
Data 

Factura Area Gestora Descripció Proveïdor 

BDGP004739 110254 2.798,37 14-abr-15 14-abr-15 Fires 

R-5127 Import fra. quota 
assegurança multirisc Fira 
Amposta període 01-01-
2015 al 01-01-2016. AC-
DEC-ALCALDE- 

SUMMA 
INSURANCE 
MEDITERRANEO 

150335 110899 1.791,55 30-abr-15 01-abr-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-6014, Import factura 
treballs netejar i podar els 
romers i arbres a la zona 
escorxador, nova oficina de 
turisme. 

IBERPLANT 
JARDINERIA I 
VIVERS, S.L 

P1501139 111322 1.481,04 
21-maig-

15 
15-maig-

15 
Mitjans 
Comunicació 

Import factura publicitat de 
la festa del mercat a la plaça  

DIARI DE 
TARRAGONA - 



2015. AC-DEC-
ALCALDE-  

PROMICSA 

S47/4240/550/0 111474 3.025,00 
28-maig-

15 02-abr-15 Esports 

R-7851, Import factura 
torneig internacional de 
futbol Terres de l'ebre dies 
3-4-5 abaril-2015, AC-
DEC-ALCALDE- 

ROYAL IBERIA, 
S.L 

1506 112506 1.951,96 
07-maig-

15 30-abr-15 Esports 

R-6553, Import factura 
honoraris formació 
esportiva (REM), alumens 
centre tecnificació mes 
abril-2015, AC-DEC-
ALCALDE- 

CLUB NÀUTIC 
AMPOSTA 

02/2015 112509 1.638,00 
26-maig-

15 
26-maig-

15 Esports 

R-7643, Import factura 
honoraris ensenyamewny 
acadèmic alumnes centre 
tecnificació mes de maig-
2015, AC-DEC-
ALCALDE- 

FERREYRA 
ARANDA 
MARIANO  

01/2015 112511 2.457,00 
26-maig-

15 20-abr-15 Esports 

R-7642, Import factura 
honoraris ensenyament 
acadèmic alumnes Centre 
Tecnificació abril i última 
qunzena març-2015,  

FERREYRA 
ARANDA 
MARIANO  

1/2015 112514 1.501,50 
15-juny-

15 
08-juny-

15 
Cultura i 
Festes 

R-8924, Import minuta 
direcció part musical "Fum 
de Caliquenyo", actes dins 
del mercat a la plaça-2015, 
AC-DEC-ALCALDE- 

SIMON PLAZAS 
TOMAS 

2 112515 1.279,79 
27-maig-

15 07-abr-15 Esports 

R-7811, Import factura 
subministre de 129 trofeus 
ball esportiu i 116 medalles, 
actes esportius, AC-DEC-
ALCALDE- 

CHAVARRIA 
TOMÁS, TERESA 
- SPORTS 
SUBIRATS 

A-33 112517 1.512,50 
05-juny-

15 
04-juny-

15 
Cultura i 
Festes 

R-8507, Import factura 
lloguer local La Lira 
Ampostina "Fum de 
Caliquenyo", actes Festa 
Mercat a la Plaça-2015, 
AC-DEC-A 

LA LIRA 
AMPOSTINA 

S1201526 112518 4.114,00 
01-juny-

15 
31-maig-

15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-8064, Import factura 
tractament palemeres Poble 
Nou del Delta contra 
l'escarabat morrut, AC-
DEC-ALCALDE- 

BIOMA 
FACILITIES S.L. 

13/2015 112522 1.734,00 
19-maig-

15 
19-maig-

15 
Serveis 
Interiors 

R-7277, Import minuta 
contencios-administratiu 
Nº-676/2012, instat per la 
Sra.Yolanada Fernández 
Asensio. AC-DEC-
ALCALDE 

CALDERON 
AISA JOSÉ LUIS 

14/2015 112524 3.672,00 
19-maig-

15 
19-maig-

15 
Serveis 
Interiors 

R-7278, Import minuta 
contencios-administratiu 
Nº-526/2013 instat per la 
Sra.M.Cinta Vidal Regolf, 

CALDERON 
AISA JOSÉ LUIS 



AC-DEC-ALCALDE- 

15/2015 112526 2.958,00 
19-maig-

15 
19-maig-

15 
Serveis 
Interiors 

R-7279, Import minuta 
contencios-administratiu 
Nº-5716/2012instat pel 
Sr.Francisco Baixauli 
Peris,M.C.Vidal, AC-DEC-
ALC 

CALDERON 
AISA JOSÉ LUIS 

19/2015 112528 1.836,00 
09-juny-

15 
09-juny-

15 
Serveis 
Interiors 

R-8670, Import minuta 
diligències prèvies n-
965/2014, procediment n-
10/15, acusació particular, 
AC-DEC-ALCALDE- 

CALDERON 
AISA JOSÉ LUIS 

210 112530 2.243,19 
27-maig-

15 
14-maig-

15 
Alcaldia i 
Protocol 

R-7770, Import factura foto 
mural còpia+muntatge antic 
escorxador municipal, AC-
DEC-ALCALDE- 

NAVARRO 
TORTA, JORDI 

S1201527 112533 2.494,11 
01-juny-

15 
31-maig-

15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-8065, Import factura 
construcció d'una tanca de 
fusta pi tractada exteriors 
Poble Nou del Delta, AC-
DEC-ALCALDE- 

BIOMA 
FACILITIES S.L. 

7 112535 1.852,26 
19-maig-

15 
18-maig-

15 

Sanitat, 
Serveis 
Socials i 
Particpació 
Ciutadana 

R-7250, Import factura 
reparacions diverses 
realitzades al local Serveis 
socials, c/.Sant Roc, per 
inundació, AC-DEC-ALC 

CONSTRUIM 
HABITAT 
TERRES DE 
L'EBRE, S.L. 

7620086120 112537 2.111,45 
08-juny-

15 
31-maig-

15 
Serveis 
Interiors 

R-8611, Import factura 
subministre 500 caixes 
paper reciclat DN4, oficines 
municipals, AC-DEC-
ALCALDE- 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

    42.451,72           
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, totes elles anteriors a 
l’entrada de la nova Corporació, 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 29 de juny de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA 
– AM i dels 7 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 2 membres del Grup del PSC – 
CP i del membre del Grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les factures 



incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions incloses en la relació que s’adjunta a l’expedient que 
ascendeix a un import líquid de 42.451,72 €, la qual comença amb Summa Insurance 
Mediterranea, SA, per import de 2.798,37 euros, i finalitza amb Lyreco España, SA, per 
import de 2.111,45 euros. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que si s’aproven factures per import de més de 42.000 
euros segons unes normes aprovades, potser seria que aquestes foren massa agosarades i 
s’hagués de plantejar la seva modificació per tal que sigui el govern que contracta qui 
aprovi les factures corresponents. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 10 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, segons el següent detall: 

Relació factures acord ple.-02-07-2015 

ORG. PROGR. ECON. APLICACIÓ TERCER 
CODI 
FACT. 

NÚM. 
FACT. DESCRIPCIÓ 

IMPORT 
TOTAL 

125 333 22609 
Activitats generals 
Arts Visuals 

Santi Martorell 
Fabregat 111529 140147/F 

Muntatge i 
adequació 
audiovisual  
exposició 
Kanibal 333,43 € 

           

350 432 22611 

Despeses 
Promoció 
Turística 

Assemblea 
Local Creu 
Roja 111897 

43014-
2014-10-
4-N 

Servei preventiu 
caminada serra 
Montsianell 220,92 € 

                554,35 € 

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 30 de juny de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA 
– AM i dels 7 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 2 membres del Grup del PSC – 
CP i del membre del Grup de PxC, acorda: 
Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 554,35 euros. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Miró explica que l’abstenció del Grup del PSC – CP ha estat 
motivada per tractar-se de factures corresponents a l’anterior Consistori. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 11 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 



CRÈDIT. 
Vist l’expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits format per les següents 
obligacions:  
a. Factura ESB43387760030/15, per import de 1.663,99 euros, en concepte de 

“prestació de treballs de neteja inicial de l’obra Rehabilitació de l’edifici de l’antic 
escorxador municipal, fase1” de l’empresa Servidel, SL.  

b. Factura ESB43387760031/15,  per import de 2.964,50 euros, en concepte de 
“prestació de treballs de reparació de goteres de la coberta de l’edifici de l’obra 
rehabilitació de l’edifici de l’antic escorxador municipal, fase1”, de l’empresa 
Servidel, SL.  

c. Certificació d’obra número 7, per import de 27.680,93 euros, en favor de l’empresa 
Servidel SL. 

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, donat que es tracta d’obres realitzades amb anterioritat a l’entrada 
de la nova corporació, i no obstant el informe de Intervenció-Secretaria de 1 de juliol de 
2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA 
– AM i dels 7 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 2 membres del Grup del PSC – 
CP i del membre del Grup de PxC, acorda: 
Aprovar les obligacions incloses a l’expedient, en favor de Servidel, SL, segons el 
següent detall: 
a. Factura ESB43387760030/15, per import de 1.663,99 euros, en concepte de 

“prestació de treballs de neteja inicial de l’obra Rehabilitació de l’edifici de l’antic 
escorxador municipal, fase1” de l’empresa Servidel, SL.  

b. Factura ESB43387760031/15,  per import de 2.964,50 euros, en concepte de 
“prestació de treballs de reparació de goteres de la coberta de l’edifici de l’obra 
rehabilitació de l’edifici de l’antic escorxador municipal, fase1”, de l’empresa 
Servidel, SL.  

c. Certificació d’obra número 7, per import de 27.680,93 euros, en favor de l’empresa 
Servidel SL 

 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Miró explica que l’abstenció del Grup del PSC – CP ha estat 
pel mateix motiu anterior.. 
 
APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DE CULTURA 2014. 
En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2014, es van aprovar 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes 



i activitats de promoció i difusió cultural i festes populars realitzi-les a l’exercici 2014. 
Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, en sessió de Junta de Govern 
Local de 27 de novembre de 2014 va requerir a les entitats a que presentaren la 
documentació pertinent. 
En sessió de 12 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local va resoldre 
l’atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva per la realització 
de programes i activitats de promoció i difusió cultural i festes populars. 
Vist l’informe de la tècnica de cultura respecte aquelles entitats culturals a les quals no 
se’ls hi va aprovar la justificació presentada. 
No obstant l’informe desfavorable elaborat conjuntament per la Interventora i la 
Secretària. 
Donat l’interès públic de les activitats que realitzen aquestes associacions al municipi. 
el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA 
– AM i dels 7 membres del Grup de CiU i del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 
2 membres del Grup del PSC – CP, acorda: 
PRIMER. Aprovar la justificació i, conseqüentment aprovar el pagament de les 
subvencions en favor de: 

• Associació de veïns l’Acollidora: 2.500,00 €. 
• Escola de dansa Jacqueline Biosca: 400,00 €. 
• Colla de dolçainers, Grup d’animació Sanfaina: 2.726,69 €. 

SEGON. Donar trasllat del present acord a les interessades, Intervenció i Dipositaria de 
fons. 
 
DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2015. 
A continuació es dona compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria de 
morositat referit al primer trimestre de 2015, que diu: 
 “Els funcionaris que subscriuen en l’exercici de les funcions contemplades als articles 
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 4 i 5 del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, informen: 
1. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu article tercer modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, sobre terminis de pagament a contractistes i resta de 
proveïdors per part de l’Administració Pública i en concret, entre altres, la seva 
disposició addicional octava establint que “A partir del dia 1 de gener de 2013 el 
termini en què les Administracions tenen obligació d’abonar el preu de les obligacions 
a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 serà dintre dels trenta dies següents a la 
data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que 
acreditin la realització total o parcial del contracte”. 
2. Que a l’apartat 3 de l’article quart de la referida Llei 15/2010 s’estableix que: “Els 
Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament 



el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint 
el termini”. 
Agregant l’apartat 4 de dit article quart que: “Sense perjudici de la seva possible 
presentació i debat en el Ple de la Corporació local, dit informe haurà de remetre’s, en 
tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 
àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius 
Estatus d’Autonomia, tinguin atribuïda la funció de tutela financera de les Entitats 
locals. Dits òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes”.  
3. Que en l’apartat quatre de l’article cinquè de la Llei 15/2010 s’estableix que: “La 
Intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
incorporarà al informe trimestral a elevar al Ple regulat en l’article anterior, una 
relació de les factures o documents justificatius respecte dels quals hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el citat registre i no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor les absències de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies 
comptats des del dia de la reunió en què tingui coneixement de dita informació, 
publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que li hagin 
presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació” . 
Conseqüentment s’uneixen al present informe els següents resums referits al primer 
trimestre de 2015 tant d’aquest Ajuntament com de la seva societat municipal Hospital 
Comarcal d’Amposta: 

• De pagaments realitzats en el trimestre. 
• De interessos de demora pagats en el trimestre. 
• De factures o documents justificatius pendents de pagament a final del 

trimestre. 
• De factures o documents justificatius respecte dels quals, al final de trimestre, 

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

Aquestes dades s’han obtingut directament de la Comptabilitat Municipal, d’acord amb 
la Guia per al Càlcul publicada en l’Oficina Virtual de Coordinació Financera en les 
Entitats Locals.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Miró pregunta en quin termini està el període de pagament, 
responent la Sra. Interventora que com figura en els quadres inclosos a l’expedient 
aquest termini està en 65,17 dies. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les vint hores i quinze minuts i de tot el que s’ha tractat es formula la 
present acta de la que, com a Secretària, certifico. 
 

L’ALCALDE,                             LA SECRETÀRIA, 
 


