
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2015. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 

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

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

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. 
Excusa la seva absència: 

Sra. Rosa Isabel Recio i Daga 
 

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-vuit de setembre 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 
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 de 27 de juliol de 2015 i 

de l'acta de la sessió extraordinària de 31 d'agost de 2015. 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 1245 a 1430 de 2015. 
4. Donar compte del Decret d'Alcaldia 1256/2015, de delegació de competències 

d'alcaldia a favor de la Sra. Rosa Isabel Recio i Daga. 
5. Donar compte del Decret d'Alcaldia 1344/2015, de delegació de funcions d'Alcaldia 

a favor de Miquel Subirats i Garriga. 



6. Modificació de designació de representants municipals en òrgans col·legiats. 
7. Cessió de terrenys per a la construcció d'un centre d'atenció primària. 
8. Ratificació del Decret d'Alcaldia 1339/2015, i del Conveni formalitzat, per la cessió 

gratuïta d'un local a l'edifici “Casetes dels Mestres” a la Fundació privada sense 
afany de lucre GENTIS. 

9. Fixació dels dies de festes locals per a l'exercici 2016. 
10. Atorgament de bonificacions de l'Impost de construcció, instal·lacions i obres i de 

la taxa de la llicència d'obres. 
11. Expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos. 
12. Proposta de rectificació anual de l'Inventari municipal. 
13. Expedient número 19 de modificació pressupostària per suplement de crèdits i 

crèdits extraordinaris. 
14. Expedient número 14 de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
15. Expedient número 15 de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
16. Expedient número 16 de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
17. Aprovació relació d'obligacions número 407, de 21 de setembre de 2015, per no 

haver-se seguit el procediment. 
18. Expedient d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2016, anàlisi 

d'ingressos i anàlisi de despeses. 
19. Informe de seguiment del Pla d'ajust, 2n. trimestre de 2015. 
20. Informació trimestral MINHAP, 2n. trimestre 2015. 
21. Llistats trimestrals de morositat, 2n. trimestre de 2015. 
22. Càlcul període mig de pagament, 2n. trimestre de 2015. 
23. Moció del grup municipal de PXC, per treure a concurs la representació jurídica de 

l'Ajuntament d'Amposta. 
24. Moció del grup municipal de PXC, per modificar l'Ordenança fiscal número 4, 

article 9è.. 1 
25. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament 

d'Amposta, per tal de que els equipaments públics que disposin de Wifi passin a 
tenir l'opció de tenir-lo lliure, gratuït. 

26. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament 
d'Amposta, per instar al Ple a tramitar l'ampliació de la partida pressupostària 
destinada a les beques a l'excel·lència universitària. 

27. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament 
d'Amposta, per instar al Ple municipal a tramitar la modificació puntual d'usos de 
l'edifici singular Antic Col·legi de les Monges Carmelites 

28. Moció d'Alcaldia, de suport i solidaritat amb les víctimes de la Talidomida. 
29. 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: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
27 DE JULIOL DE 2015 I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 31 
D'AGOST DE 2015. 
Després de fer-se constar pel Regidor Sr. Francesc Josep Miró que: 



1. En tractar l’adhesió del municipi a l’Associació de municipis per la independència, va 
manifestar que no entenia el motiu de presentar l’acord a ratificació quan l’adhesió ja 
havia estat prèviament aprovada com no fora més afany de notorietat que cap altra cosa 
i indicant que es conegut que el PSC no és independentista motiu pel qual el Grup 
municipal ha votat en contra de la proposta. 
2. Que el vot del Grup del PSC en l’aprovació inicial de l’expedient número 13 de 
modificació del pressupost municipal va ser favorable  no d’abstenció com consta a 
l’acta. 
 Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 
27 de juliol de 2015. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària duta a terme el 
dia 31 d’agost de 2015. 
 
2. DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 
• A.E.S com a auxiliar administratiu del 27 de juliol al 27 d’octubre de 2015. 
• T.V.C com a auxiliar administratiu del 27 de juliol al 27 d’agost de 2015. 
• I.B.H com a peó del 27 de juliol de 2015 al 4 de setembre de 2015. 
• J.F.F com a oficial primera del 27 de juliol al 4 de setembre de 2015. 
• V.F.Z com a Director del Centre d’Arts Visuals del 3 d’agost de 2015 al 2 de febrer 

de 2016. 
• O.M.R com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals del 3 d’agost al 2 

d’octubre de 2015. 
• S.S.A com oficial primera electricista del 3 d’agost al 2 de setembre de 2015. 
• D.B.G com a  peó de la brigada, de l’1 d’agost al 10 d’octubre de 2015. 
• F.R.M com a oficial segona serveis generals del 13 al 23 d’agost de 2015. 
• J.P.B com a educadora de la llar d’infants de l’1 de setembre i fins la reincorporació 

de l’educadora Vanessa Martin Pons. 
• Ampliació del contracte d’A. I. S. S i R. F. B com a monitores de menjador per als 

infants derivats de Serveis Socials de 12.30 a 15.00 hores de l’1 al 10 de setembre 
de 2015. 

• I. C. M. com auxiliar administrativa de l’1 de setembre de 2015 al 30 de novembre 
de 2015. 

• M. J. C. P.l categoria laboral C2-14 de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2015. 
• Ampliació de jornada de J. C. E. com a monitora de plàstica, 5 hores setmanals de 

l’1 d’octubre de 2015 al 30 de juny de 2016. 
• L. A. E.s com a conserge de l’escola Consol Ferré des del 3 de setembre de 2015 al 

31 de juliol de 2016. 
• S. S.P. com a peó de la brigada del 8 de setembre al 9 d’octubre de 2015. 
• M. C. B.com a peó de la brigada del 8 de setembre a l’11 d’octubre de 2015. 
• J. F. F. com a oficial 1a xòfer del 8 de setembre a l’11 d’octubre de 2015. 
• N. S.V. com peó de neteja pel període comprés del 8 de setembre al 6 de desembre 

de 2015. 
• E. H. E. com a tècnic del PTT en substitució de Neus Llombart Drago del 16 de 

setembre al 2 d’octubre de 2015. 



El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 1245 A 1430 DE 2015. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1245 a 1430 de l’any 2015, restant el 
Ple assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 1256/2015, DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES D'ALCALDIA A FAVOR DE LA SRA. ROSA ISABEL RECIO I 
DAGA. 
A continuació es dona compte del decret de l’Alcaldia número 1256/2015, del dia 30 de 
juliol de 2015, que es transcriu a continuació: 
“Donada la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i havent-
se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova Corporació Municipal.  
Atès que d’acord amb el que estableix la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i de les 
oportunitats en Infància i Adolescència, l’Ajuntament d’Amposta com Administració 
Local té la competència per a tramitar i resoldre el procediment administratiu per 
constatar una situació de risc quan detecta un infant o adolescent que es troba en el seu 
municipi. 
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, i l’article 46.1 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, 
RESOLC: 
RIMER. Delegar de forma específica a favor de la Sra. Rosa Isabel Recio Daga, Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, les següents matèries: 
1) Facultat de Direcció de l’Àrea de Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana 
2) Facultat de Resolució dels compromisos socioeducatius i signatura dels documents 
relatius a aquests compromisos i a la seva aplicació, per a situacions de Risc Greu dels 
Infants i Adolescents 
SEGON. Disposar l’aplicabilitat del règim de delegació de competències establert en el 
Reglament Orgànic Municipal. Així mateix, les delegacions atorgades pel present 
Decret podran ser revocades en qualsevol moment, sense cap altre requisit que l’emissió 
d’un Decret d’Alcaldia, que es comunicarà a la Regidora i el Ple de la Corporació en la 
primera sessió en que sigui possible. 
TERCER. La Sra. Regidora delegada haurà de mantenir a aquesta Alcaldia 
constantment informada de la gestió de les respectives delegacions i, especialment 
d’aquells actes o decisions que, per qualsevol motiu, puguin tenir rellevància. 
QUART. Notificar personalment la present resolució a la designada, que es considerarà 
acceptada tàcitament, tret manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament 
al BOPT per la seva publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució al tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de 
la signatura de la resolució per l’Alcalde. 
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució a la primera sessió 
que se celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 



5. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 1344/2015, DE DELEGACIÓ DE 
FUNCIONS D'ALCALDIA A FAVOR DE MIQUEL SUBIRATS I GARRIGA. 
A continuació es dona compte del decret de l’Alcaldia número 1344/2015, del dia 7 de 
setembre de 2015, que diu: 
“Atesa la possibilitat legal de substituir a l’Alcalde, en la totalitat de les seves funcions i 
per ordre del seu nomenament, pels Tinents d’Alcalde en casos d’absència, malaltia o 
impediment, mitjançant delegacions expresses. 
D’acord amb el que disposen els articles 38.d), 44.1), 44.2 i 47.2) del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
RESOLC: 
PRIMER. Delegar a favor del Sr. Miquel Subirats i Garriga, primer Tinent d’Alcalde, la 
totalitat de les funcions que corresponen a aquesta Alcaldia de l’Ajuntament per motius 
d’absència, durant els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre de 2015. 
SEGON. Publicar la present delegació de funcions en el BOPT . 
TERCER Donar compte al Ple, en la propera sessió que se celebri, del contingut de la 
present resolució de conformitat amb la normativa.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
6. MODIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
ÒRGANS COL·LEGIATS. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de juny de 2015, va 
designar representants de l’Ajuntament en la Junta Rectora de l’Associació APASA a: 

• Sra. Rosa Isabel Recio Daga. 
• Sra. Manolita Cid Espuny. 
• Sra. Anna Tomàs Talarn. 
• Sr. German Ciscar Pastor. 

Atenent que des de l’Associació APASA comuniquen que d’acord amb el seus Estatuts 
els representants de l’Ajuntament en la Junta Rectora són 3 i no 4. 
Atenent la competència del Ple de la Corporació, per la designació dels representants de 
l’Ajuntament en els òrgans col·legiats on ha d’estar representat, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat dels 20 membres presents, adopta els següents acords: 
PRIMER. Modificar la designació dels representants municipals en la Junta Rectora de 
l’Associació APASA, que seran: 

• Sra. Rosa Isabel Recio Daga. 
• Sra. Manolita Cid Espuny. 
• Sra. Anna Tomàs Talarn. 

A partir del mes de juliol de 2018 la Sra. Anna Tomàs Talarn serà substituïda pel Sr. 
German Ciscar Pastor. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als interessats. 
 
7. CESSIÓ DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE 
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA. 
Atès que aquest Ajuntament d'Amposta és propietari de la finca següent: “Urbana: 
parcel·la de terreny de forma trapezoïdal qualificada urbanísticament com a sistema 
d’equipament comunitari (sanitari) clau 3d, situada al Passeig dels Xiprers on té 



assignat el número 35, amb una superfície de 2.100 metres quadrats. Confronta: front, 
Passeig dels Xiprers; dreta entrant, parcel·la segregada de la finca registral 46.606; 
esquerra entrant carrer Sebastià Juan Arbó; i fons, parcel·la de terreny cedida a la 
Generalitat de Catalunya per la construcció d’una estació d’autobusos.”. 
Atenent que la finca descrita està classificada de sòl urbà amb qualificació 
d’equipament comunitari. 
Vist l'expedient instruït per a la cessió gratuïta de la finca que ha estat descrita al Servei 
Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de dedicar-la a la construcció d'un 
Centre d'atenció primària, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 20 membres 
presents dels 21 que el composen, adopta els següents acords: 
PRIMER. Cedir gratuïtament en propietat al Servei Català de la Salut la finca que es 
descriu registralment com segueix: “Urbana: parcel·la de terreny de forma trapezoïdal 
qualificada urbanísticament com a sistema d’equipament comunitari (sanitari) clau 3d, 
situada al Passeig dels Xiprers on té assignat el número 35, amb una superfície de 2.100 
metres quadrats. Confronta: front, Passeig dels Xiprers; dreta entrant, parcel·la 
segregada de la finca registral 46.606; esquerra entrant carrer Sebastià Juan Arbó; i 
fons, parcel·la de terreny cedida a la Generalitat de Catalunya per la construcció d’una 
estació d’autobusos.”. 
Pertany a l'Ajuntament d'Amposta per segregació de la finca adjudicada en el Projecte de 
reparcel·lació del sector de Valletes. 
Inscrita al Registre de la Propietat d'Amposta-1 al volum 4082, foli 59, finca número 
48885  
Referència cadastral: 5092905BF9059A0001SH. 
Valor: 119.150,73 €. 
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, 35 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 181 del dia 
5 d’agost de 2015 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, Adam Tomàs i Roiget, perquè assistit de la 



Secretària de la Corporació, formalitzi la cessió esmentada, i subscrigui els documents 
que siguin necessaris per a la plena efectivitat del present acord. 
 
8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 1339/2015, I DEL CONVENI 
FORMALITZAT, PER LA CESSIÓ GRATUÏTA D'UN LOCAL A L'EDIFICI 
“CASETES DELS MESTRES” A LA FUNDACIÓ PRIVADA SENSE AFANY DE 
LUCRE GENTIS. 
Atenent que l’Ajuntament va tramitar el corresponent expedient, en el qual ha restat 
acreditat que l’immoble té naturalesa patrimonial, que no és inclòs en cap pla 
d’ordenació que el faci necessari a la corporació, que les finalitats previstes són 
d’utilitat pública i en benefici de la població del municipi. 
Atenent que sotmès l’expedient a informació pública, no es va presentar cap al·legació 
dins el termini corresponent. Així mateix, es va sotmetre l’expedient al Departament de 
Governació de la Generalitat. 
Atenent que per tant, es van complir tots els requisits establerts als articles 211 i 
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, els articles 75 i 76 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals, per acordar l’esmentada cessió gratuïta, que es considera d’interès per al 
municipi. D’altra banda, la privació de la propietat del bé esmentat no representa cap 
perjudici, atès l’interès social i cultural que es pretén satisfer amb la cessió de l’ús, i 
donat el caràcter a precari de la cessió del mateix. 
Atenent que per altra banda per Decret d'Alcaldia 1339/2015, de 3 de setembre, s'adoptà el 
següent: 
“ANTECEDENTS 
I.- L’Ajuntament és propietari del local següent: Local municipal amb qualificació de bé 
immoble de caràcter patrimonial, ubicat a la planta baixa de l’edifici conegut com 
“Casetes dels Mestres”, local número 5, amb forma de “L”, amb una superfície 
construïda de 124, 39 m2., situat al carrer Agustina d’Aragó, número 39. El local descrit 
figura inscrit al Registre de la propietat d’Amposta al volum 3668, foli 184, llibre 454 i 
finca número 41513. 
Referència cadastral: 5298901BF9059G0005JT 
II.- El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de desembre de 2007, va 
acordar cedir amb caràcter gratuït i a precari a les associacions/entitats Veïns del 
Centre,  Veïns de la Vila, Veïns de les Quintanes , Associació de Bonsaïs, i altra entitat 
sense especificar sense  ànim de lucre (posteriorment concretada en l’Associació Lliga 
contra el càncer), l’ús del local municipal abans descrit per a que el dediquin a 
activitats culturals, socials i veïnals 
Atenent que la durada de la cessió va establir-se en 3 anys, prorrogables per 2 més, 
comptats a partir de la data de signatura del conveni administratiu mitjançant el qual 
es va formalitzar la cessió 
III.- En data 28 de desembre de 2007 es va formalitzar el conveni amb l’Associació 
Lliga contra el càncer i que en data 16 de gener de 2008 es van formalitzar els convenis 
amb les altres 4 associacions amb la qual cosa el termini de durada de la cessió va 
finalitzar, respectivament el dia 27 de desembre de 2012 i 15 de gener de 2013. 
IV- En la sessió plenària celebrada el 28 de gener de 2013, s'adoptaren entre d'altres els 



següents acords: 
“PRIMER. Cedir amb caràcter gratuït i a precari a les associacions/entitats Veïns del 
Centre,  Veïns de la Vila, Veïns de les Quintanes , Associació de Bonsaïs, i Lliga contra 
el càncer, sense  ànim de lucre, l’ús del local número 5 ubicat a la planta baixa de 
l’edifici conegut com “Casetes dels Mestres” per a que el dediquin a activitats 
culturals, socials i veïnals.  
SEGON. Fixar en 5 anys el termini de cessió de l’ús de l’esmentat local, durant el qual 
s’ha de mantenir l’ús del mateix per a les finalitats objecte de cessió. El termini de 
durada de la cessió es computarà a partir de la signatura del document administratiu 
en que es formalitzi la present cessió. 
TERCER. Disposar que el precari s’extingeix per la reclamació del bé feta per l’ens 
local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, i també per la 
devolució d’aquest per part del precarista. Si els béns cedits no es destinen a l’ús 
previst en el termini fixat o deixen d’ésser destinats, reverteixen automàticament de ple 
dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels 
danys i perjudicis causats i el detriment experimentat pels béns.  
QUART. Disposar que les entitats i associacions faran una assegurança al seu càrrec 
per cobrir els desperfectes i danys que es puguin ocasionar al local, al mobiliari cedit i 
als tercers durant el període de cessió de l’ús del mateix. El no tenir l’assegurança 
contractada es causa d’extinció de la cessió. 
CINQUÈ. Disposar que les entitats i associacions es faran càrrec de les despeses de 
manteniment i neteja del local durant la vigència de la cessió de l’ús. La llum i l’aigua 
seran a càrrec de l’Ajuntament. 
SISÈ. Determinar que els precaristes no resten en una situació de dependència respecte 
l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 121 del Codi penal i que l’ús és 
gratuït i merament tolerat. 
SETÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar tots els documents públics i 
privats necessaris per executar els acords anteriors.” 
V. Atès que la Fundació Privada Gentis promou la creació d'accions, programes i 
serveis que actuïn directament sobre la inserció i formació ocupacional de persones en 
risc, majoritàriament a través de convocatòries i programes amb finançament públic, 
entre d'altres el Departament d'Empresa i Ocupació, SOC i Departament de Benestar i 
Família. També col·labora amb la Fundació La Caixa, en el seu programa per a la 
inserció laboral de col·lectius de risc, INCORPORA.  
Que la Fundació Privada Gentis desenvolupa projectes, programes, serveis i formació 
adreçats a les famílies, amb independència del seu origen, estructura i composició per 
professionals de l’àmbit de l’atenció a persones. I, que aquesta Fundació Privada és 
una entitat sense ànim de lucre, d'acord amb la Carta Fundacional de la Fundació, de 
28 de desembre de 2006, on es recull que el seu objectiu principal és promoure la 
millora de la qualitat de vida de les persones en risc d'exclusió social i que per 
aconseguir-ho estableix dinàmiques de col·laboració i coordinació amb altres entitats 
i/o administracions públiques per tal de maximitzar els recursos que hi ha al territori.  
VI. Atès que la Fundació ha sol·licitat participar en l'atorgament de subvenció per al 
desenvolupament del programa de la xarxa d'orientació laboral per a la inserció 
convocada per la Generalitat de Catalunya i, un  requisit indispensable és disposar 
d'un local on impartiran aquestes accions gratuïtes, que el termini màxim per justificar 



la disponibilitat d'aquest local és el dia 4 de setembre de 2015. 
VII. Donat que l'Ajuntament d'Amposta està interessat que es realitzin aquestes 
actuacions que ha sol·licitat la Fundació privada Gentis, en el terme municipal 
d'Amposta i, que aquestes actuacions d'acord amb les bases que les regulen no poden 
ser sol·licitades pels ens locals.  
FONAMENTS DE DRET 
PRIMER. La legislació aplicable ve determinada als articles 75 i 76 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals i, 79.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual es disposa 
l’aprovació del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
per analogia.   
SEGON. D'acord amb l’article 211 TRLMC aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal Catalana, estableix que 
la cessió ha de ser aprovada pel Ple de la Corporació. No sent necessari el quòrum de 
majoria qualificada per l’aprovació de la cessió de l’ús del bé patrimonial a entitats o 
institucions privades ( art. 47 LRBRL ). 
TERCER.- El procediment seria, en termes generals, el regulat per a la cessió gratuïta 
dels béns patrimonials per l'article 75 i 76 RP i, 211 i 212 TRLMC . 
QUART. El precari s’extingeix per la reclamació del bé feta per l’ens local, amb el 
requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, i també per la devolució 
d’aquest per part del precarista. Si els béns cedits no es destinen a l’ús previst en el 
termini fixat o deixen d’ésser destinats, reverteixen automàticament de ple dret al 
patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i 
perjudicis causats i el detriment experimentat pels béns.  
CINQUÈ. El document de formalització de la cessió ha de ser administratiu i ha de 
contenir, a més dels requisits generals reglamentaris, el reconeixement explícit i mutu 
conforme al qual el precarista no resta en relació de dependència respecte de l’ens 
local cedent, als efectes de l’article 22 del Codi Penal, i que l’ús del bé és gratuït i 
merament tolerat. 
En base als antecedents i als fonaments de dret exposats, es proposen els següents 
ACORDS: 
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i la Fundació GENTIS, 
fundació sense ànim de lucre, per la cessió amb caràcter gratuïta i a precària, de l’ús 
del local número 5 ubicat a la planta baixa de l’edifici conegut com “Casetes dels 
Mestres” per a que el dediquin a activitats que constitueixen el seu objecte d'acord amb 
la Carta Fundacional.  
SEGON. Fixar la duració de la cessió en el termini comprès entre el 3 de setembre de 
2015 al 31 de desembre de 2016, en horari de 7:30h fins 16:00hores, de dilluns a 
divendres i, sempre condicionada aquesta cessió a que realment s'executin aquests 
programes que es detallen al Conveni. Durant aquest temps s’ha de mantenir l’ús del 
mateix per a les finalitats objecte de cessió. El termini de durada de la cessió es 
computarà a partir de la signatura del document administratiu, si bé l'eficàcia d'aquest 
document de formalització i dels presents acords de cessió, queden condicionats a que 
siguin ratificats pel Ple municipal, atès que és òrgan competent per prendre aquest 
acord, en la propera cessió que se celebri, en cas que aquests acords no siguin 
ratificats pel Ple, el conveni com el decret d'alcaldia no tindran eficàcia, per constituir 



un dels supòsits de nul·litat de ple dret. 
TERCER. Disposar que el precari s’extingeix per la reclamació del bé feta per l’ens 
local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, i també per la 
devolució d’aquest per part del precarista. Si els béns cedits no es destinen a l’ús 
previst en el termini fixat o deixen d’ésser destinats, reverteixen automàticament de ple 
dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels 
danys i perjudicis causats i el detriment experimentat pels béns.  
QUART. Disposar que la Fundació farà una assegurança al seu càrrec per cobrir els 
desperfectes i danys que es puguin ocasionar al local, al mobiliari cedit i als tercers 
durant el període de cessió de l’ús del mateix. El no tenir l’assegurança contractada es 
causa d’extinció de la cessió. 
CINQUÈ. Disposar que la Fundació es farà càrrec de les despeses de manteniment i 
neteja del local durant la vigència de la cessió de l’ús. La llum i l’aigua seran a càrrec 
de l’Ajuntament. 
SISÈ. Determinar que la precarista no resta en una situació de dependència respecte 
l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 121 del Codi penal i que l’ús és 
gratuït i merament tolerat. 
SETÈ.- Supeditar la validesa i eficàcia del present decret, com del conveni de 
formalització que se'n deriva, a que en la propera sessió que se celebri al mes de 
setembre del Ple municipal, es ratifiquin tots i cadascun dels acords i en el seu cas es 
modifiquin en els termes que acordi l'òrgan competent. 
VUITÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar tots els documents públics i 
privats necessaris per executar els acords anteriors  
En base als fonaments de dret recollits en el decret d'Alcaldia 1339/2015, de 3 de 
setembre de 2015 i a l'informe de la Secretària Municipal 6/2015, de 17 de setembre, el 
Ple de la Corporació, per unanimitat de tos els membres assistents, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Ratificar íntegrament el Decret d'Alcaldia 1339/2015, de 3 de setembre, pel 
qual: 
- S'aprova el Conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i la Fundació GENTIS, fundació 
sense ànim de lucre, per la cessió amb caràcter gratuïta i a precària, de l’ús del local 
número 5 ubicat a la planta baixa de l’edifici conegut com “Casetes dels Mestres” per a 
que el dediquin a activitats que constitueixen el seu objecte d'acord amb la Carta 
Fundacional.  
- Es fixa la duració de la cessió en el termini comprès entre el 3 de setembre de 2015 al 
31 de desembre de 2016, en horari de 7:30h fins 16:00hores, de dilluns a divendres i, 
sempre condicionada aquesta cessió a que realment s'executin aquests programes que es 
detallen al Conveni. Durant aquest temps s’ha de mantenir l’ús del mateix per a les 
finalitats objecte de cessió. El termini de durada de la cessió es computarà a partir de la 
signatura del document administratiu, si bé l'eficàcia d'aquest document de 
formalització i dels presents acords de cessió, queden condicionats a que siguin 
ratificats pel Ple municipal, atès que és òrgan competent per prendre aquest acord, en la 
propera cessió que se celebri, en cas que aquests acords no siguin ratificats pel Ple, el 
conveni com el decret d'alcaldia no tindran eficàcia, per constituir un dels supòsits de 
nul·litat de ple dret. 
- Es disposa que el precari s’extingeix per la reclamació del bé feta per l’ens local, amb 



el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, i també per la devolució 
d’aquest per part del precarista. Si els béns cedits no es destinen a l’ús previst en el 
termini fixat o deixen d’ésser destinats, reverteixen automàticament de ple dret al 
patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i 
perjudicis causats i el detriment experimentat pels béns.  
-  Es disposa que la Fundació farà una assegurança al seu càrrec per cobrir els 
desperfectes i danys que es puguin ocasionar al local, al mobiliari cedit i als tercers 
durant el període de cessió de l’ús del mateix. El no tenir l’assegurança contractada es 
causa d’extinció de la cessió. 
- Es disposa que la Fundació es farà càrrec de les despeses de manteniment i neteja del 
local durant la vigència de la cessió de l’ús. La llum i l’aigua seran a càrrec de 
l’Ajuntament. 
- Es determina que la precarista no resta en una situació de dependència respecte 
l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 121 del Codi penal i que l’ús és 
gratuït i merament tolerat. 
- Se supeditar la validesa i eficàcia del present decret, com del conveni de formalització 
que se'n deriva, a que en la propera sessió que se celebri al mes de setembre del Ple 
municipal, es ratifiquin tots i cadascun dels acords i en el seu cas es modifiquin en els 
termes que acordi l'òrgan competent. 
- Es faculta el Sr. Alcalde-President per a signar tots els documents públics i privats 
necessaris per executar els acords anteriors  
SEGON. Ratificar íntegrament el Conveni subscrit entre l'Ajuntament d'Amposta i la 
Fundació Gentis, de data 3 de setembre de 2015 
TERCER. Comunicar aquests acords a la Fundació GENTIS, a la resta d'associacions i 
entitats que tenen cedit un local en aquest edifici, a la regidoria de serveis socials 
municipal i a promoció econòmica aquests acords. 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar tots els documents públics i 
privats necessaris per executar els acords anteriors.  
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta que el Grup de PxC ha votat a favor de la 
proposta amb independència de qui estigui enfront de la Fundació, en tant en quant 
considera que l’actuació serà beneficiosa per Amposta. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré indica que es va dir que mai abans la Fundació Gentis 
havia implantat la seva actuació a Amposta; però que a ben segur seria per que no hi 
havia presentada a l’Ajuntament cap sol·licitud al respecte, responent el Sr. Alcalde que 
li consta que és possible que no hi hagués cap petició formal; però, si hi havia hagut 
converses sobre aquesta possibilitat. 
 
FIXACIÓ DELS DIES DE FESTES LOCALS PER A L'EXERCICI 2016. 
D’acord amb la proposta de la Comissió informativa municipal de Comerç  I Mercat 
municipal, reunida en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 2015, per la que s’informa 
favorablement la fixació dels dos dies de festes locals per al municipi d’Amposta per 
l’anualitat 2016, els dies 12 de setembre i 5 de desembre. 
El Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar com a festes locals d’Amposta per a l’any 2016, els dies 12 de 
setembre i 5 de desembre. 



SEGON. Traslladar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
10. ATORGAMENT DE BONIFICACIONS DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIÓ, 
INSTAL·LACIONS I OBRES I DE LA TAXA DE LA LLICÈNCIA D'OBRES. 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Julia Saez Vanacloig, actuant en nom i 
representació de l’entitat mercantil Telcat Comunicacions SL, en la qual manifesta que 
havent pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions per l’acondicionament d’un local destinat a la venda de telèfons mòbils, 
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 18 de setembre de 2015. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 90,00 euros. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Elisa Cabrera Gisbert, en la qual manifesta que 
havent pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions per l’arranjament de la façana de l’immoble situat al carrer del grau, 64 
durant els mesos de juliol i agost, 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 18 de setembre de 2015. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 90 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 44,49 euros. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. José Antonio Castañeda Ramos, actuant en nom i 
representació de Loujo, CB, en la qual manifesta que havent pagat la taxa per llicència 
d’obres i l’impost de construccions, obres i instal·lacions per l’acondicionament d’un 
local destinat a sabateria, 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 18 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 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 5,25 euros. 
 
11. EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE GOSSOS PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 25 de maig de 2015, 
per la infracció de l’article 3 apartats 1 i 4, i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 
de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  
article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, consistent respectivament en  portar el gos sense 
certificat del cens municipal, no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil, 



portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública,  posseir el gos sense que estigui 
identificat amb el microxip, i portar el gos sense llicència municipal, segons denúncia 
efectuada pels agents de la Policia local  el dia 13 de maig de 2015  a les 11:05 hores. 
essent responsable de la mateixa el Sr Joel Reverté Roselló. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  25 de maig de 2015 va formular-se 
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedint-
se un termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit 
dintre del termini concedit a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a 
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat els  articles 3 apartats 1 i 4, i 
article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, consistent 
respectivament en  portar el gos sense certificat del cens municipal, no tenir contractada 
l’assegurança de responsabilitat civil , portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública,  
posseir el gos sense que estigui identificat amb el microxip, i portar el gos sense llicència 
municipal, segons denúncia efectuada pels agents de la Policia local  el dia 13 de maig de 
2015  a les 11:05 hores. 
Atenent el que disposen: 
L’article 3 apartats 1 i 4 i l’article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i article 4 del Decret 170/2002 d’ 
11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als 
àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part del Sr. Joel Reverté Roselló, s’han comés infraccions 
de l’article 3 apartats 1 i 4, i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del Decret 
170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleu i greu. 
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 € euros que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats 
a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament: si rep la 
notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep 
entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 30 de juny de 2015, 
per la infracció de l’article 3 apartats 1 i 4, i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 
de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  
article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 



considerats potencialment perillosos, consistent respectivament en  portar el gos sense 
certificat del cens municipal, no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil, 
portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública,  posseir el gos sense que estigui 
identificat amb el microxip, i portar el gos sense llicència municipal, segons denúncia 
efectuada pels agents de la Policia local  el dia 23 de juny de 2015  a les 8:30 hores. 
essent responsable de la mateixa el Sr Joel Reverté Roselló. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  30 de juny de 2015 va formular-se 
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedint-
se un termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit 
dintre del termini concedit a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a 
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l’article 3 apartats 1 i 4, i 
l’article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
L’article 3 apartats 1 i 4 i l’article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i article 4 del Decret 170/2002 d’ 
11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als 
àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part del Sr. Joel Reverté Roselló, s’han comés infraccions 
de l’article 3 apartats 1 i 4, i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del Decret 
170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleu i greu. 
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 € euros que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats 
a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament: si rep la 
notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep 
entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 30 de juny de 2015, 
per la infracció de l’article 3 apartats 1 i 4, de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del Decret 
170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos, consistent respectivament en  portar el gos sense certificat del cens municipal, 
no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil, posseir el gos sense que estigui 
identificat amb el microxip, i portar el gos sense llicència municipal,. essent responsable 



de la mateixa la Sra. Jessica Cervera Aibar. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  30 de juny de 2015 va formular-se 
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedint-
se un termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit 
dintre del termini concedit a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a 
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l’article 3 apartats 1 i 4 de la 
Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, i article 4  i  article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
L’article 3 apartats 1 i 4 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als 
àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part de la Sra. Jessica Cervera Aibar, s’han comés 
infraccions de l’article 3 apartats 1 i 4 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, i articles 3 i 4 del Decret 170/2002 d’ 11 
de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleu i greu. 
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 € euros que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats 
a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament: si rep la 
notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep 
entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent. 
 
12. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ ANUAL DE L'INVENTARI MUNICIPAL. 
D’acord amb l’article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ens locals han de 
portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini públic i 
els patrimonials, els drets i valors mobiliaris. 
L’inventari  ha d’estar objecte d’actualització continuada sens perjudici de la seva 
rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas i cada cop que es 
renovi la corporació en el segon. 
Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, rectificació i comprovació de l’inventari, 
d’acord amb els articles 103 a 105 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. Per la seva rectificació no es 
requereix quòrum qualificat, atès l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. 



Vist l’expedient constituït per la rectificació de l’inventari, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat dels 20 membres presents, adopta els següents acords: 
 PRIMER. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament d’Amposta, el 
qual compren els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i valors mobiliaris a 
31 de desembre de 2014, amb l’import que hi consta a l’expedient. 
SEGON. Remetre certificació del present acord i una còpia del mateix a les 
Administracions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 86 del 
RD 781/1986, de 18 d’abril. 
 
13. EXPEDIENT NÚMERO 19 DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER 
SUPLEMENT DE CRÈDITS I 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 o el pressupostat resulta 
insuficient: 
Crèdits extraordinaris 
801/4310/62300 Enllumenat nadal 11.241,00 € 
531/924/13100 Personal laboral temporal participació ciutadana 7.000,00 € 
Total crèdits extraordinaris  18.241,00 
Aplicacions a suplementar 
801/4310/22611 Despeses promoció comercial 7.000,00 € 
706/920/62600 Informatització i comunicacions 1.677,48 € 
311/342/63300 Reparació caldera centre tecnificació 3.074,96 € 
    11.752,44 € 
Aquests suplements i crèdits extraordinaris es financen en baixa en les següents 
aplicacions: 
FINANÇAMENT 
012/1532/61900 Reparació plaça del mercat 4.374,44 
462/463/62200 Edifici antena tecnològica 378,00 
462/463/62100 Compra solar CETECOM 11.241,00 
410/241/22100 Energia elèctrica antic escorxador 4.850,00 
603/133/21000 Senyalitzacions vials 7.150,00 
531/924/22799 Treballs participació ciutadana 2.000,00 
    29.993,44 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per 
majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del Grup d’EA – AM i del 
membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU i dels 2 membres 
de Grup del PSC – CP, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 19 de modificació del pressupost de 2015 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 
Modificació crèdit número19 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
Suplement de crèdit 11.752,44 
Cap.2: Despeses corrents 7.000,00 
Cap.6: Inversions Reals 4.752,44 
Crèdit extraordinari 18.241,00 



Cap.1: Despeses personal 7.000,00 
Cap.6: Inversions Reals 11.241,00 
Finançament 29.993,44 
Cap.2: Despeses corrents 14.000,00 
Cap.6: Inversions reals 15.993,44 
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 Import 

BBVA 2010 
(Urbanització 
PMU Cementiri) 1.000.000,00 € 30/12/2010 11.241,00 € 

Enllumenat 
nadal 11.241,00 € 

      11.241,00 €   11.241,00 € 
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 explica que el Grup del PSC-CP s’ha abstingut per 
considerar que a la casa hi ha prou gent per portar els temes de participació ciutadana 
sense necessitat de generar la despesa per la contractació d’una nova persona que es 
proposa. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’ha abstingut en la votació en 
considerar exagerada la quantitat per l’enllumenat de Nadal i en la mateixa línia que el 
Grup del PSC consideren que no és necessària la contractació d’un tècnic per 
participació ciutadana en considerar suficients els recursos humans existents, tot i allò 
no han votat en contra en quant podrien estar d’acord amb les despeses que es 
suplementen. 
El Sr. Alcalde explica que l’increment de la partida per enllumenat de Nadal, ho és 
perquè han optat per la seva compra enlloc del lloguer anual com fins ara i que, a més a 
més, fan una aposta per la promoció comercial de la Ciutat durant l’època de Nadal. 
 
14. EXPEDIENT NÚMERO 14 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, segons el següent detall: 
Tercer Núm. Fra Data Import Aplicació pressupostaria 
One time Oxy SL 141752 13/10/2014 170,54 € 302/342/22199 
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 21 de setembre de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del 
Grup d’EA – AM i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, dels 2 membres de Grup 
del PSC – CP i del membre del Grup de PxC, acorda aprovar les obligacions d’exercicis 
anteriors, per import total de 170,54 €. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró explica que el Grup del PSC-CP s’ha abstingut 
donada l’existència de l’informe desfavorable d’Intervenció de fons, abstenció que 
mantindrà sempre que es produeixi aquest informe desfavorable. 
 
15. EXPEDIENT NÚMERO 15 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercici corrent, recollides comptablement al compte (413), segons el següent detall: 

Núm.Fra 
Code 
Fra Import 

Data 
Recepció Data Fra. Àrea gestora Concepte Tercer 

A150183 114284 242,00 27-ag-15 26-ag-15 
Cultura i 
Festes 

R-12011, Import factura 
lloguer equips audio concert 
bandes dins de les festes 
majors-2015.AC-PLE-28-
09-2015. 

MUSIC'S & 
CLASSICS 
AMPOSTA S.L - 

A150185 114285 1.889,42 27-ag-15 27-ag-15 
Cultura i 
Festes 

R-12015, Import factura 
lloguer equips il.luminació 
concert bandes dins de les 
festes majors-2015, AC-
PLE-.28-09-2015. 

MUSIC'S & 
CLASSICS 
AMPOSTA S.L - 

A150182 114286 484,00 27-ag-15 26-ag-15 
Cultura i 
Festes 

R-12012, Import factura 
lloguer equips d'audio 
sonorització pont penjanat 
dia 15 agost festes majors-
2015. PLE-28-09-15. 

MUSIC'S & 
CLASSICS 
AMPOSTA S.L - 

A150184 114477 363,00 27-ag-15 27-ag-15 
Cultura i 
Festes 

R-12013, Import factura 
lloguer equips festival 
Jackelin festes majors, 
Factura PRP-2015, AC-PLE-
28-09-2015. 

MUSIC'S & 
CLASSICS 
AMPOSTA S.L - 

A150186 114478 544,50 27-ag-15 27-ag-15 
Cultura i 
Festes 

R-12014, Import factura 
lloguer proyector actes festes 
majors-2015, AC-PLE-28-
09-2015.  

MUSIC'S & 
CLASSICS 
AMPOSTA S.L - 

18 114282 42,89 28-ag-15 28-ag-15 
Cultura i 
Festes 

R-12073, Import factura per 
1 pont Amposta gran per al 
prego pubilles fetses majors-
2015. AC-PLE-28-09-2015. 

TOMÀS 
LLAMBRICH 
ROSER - 
CERÀMIC ROSER  

2015/01 114275 100,00 31-ag-15 27-ag-15 
Cultura i 
Festes 

R-12098, Import factura 
desfilada majorettes a les 
festes majors del Poble Nou 
del delta-2015. AC-PLE-28-
09-2015. 

GRUP 
MAJORETTES 
AMPOSTA 



A/123 114479 738,10 01-set-15 14-ag-15 
Cultura i 
Festes 

R-12121, Import factura 
lloguer cadires taules per 
actes a la plaça bous, Factura 
PRP-2015, AC-PLE-28-09-
2015. FERRERES SCP - 

113 114348 42,00 25-ag-15 25-ag-15 Juventut 

R-11889 Import fra. material 
divers per a Gincama Bruta 
FESTES MAJORS 2015 -  
CULTURA AC-PLE-28-09-
2015. 

NOE RUIZ 
MONICA - 

    4.445,91           

VE 115 113095 644,93 08-jul-15 03-jul-15 

Governació i 
Mercat 
Municipal 

R-10180 Import fra. 
Reparació Ventiladors sostre 
MERCAT MUNICIPAL - 
AC-PLE-28-09-2015.  

INSTAL.LACIONS 
I 
MANTENIMENTS 
MELICH, S.L.  

    644,93           

3011 113662 179,32 08-jul-15 03-jul-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-10214, Import factura 
material i treballs reparació 
vehicle parcs i jardins 
municipals. AC-PLE-28-09-
2015. 

GINER LLEIXA 
JUAN JOSE - 

3013 113663 227,50 08-jul-15 03-jul-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-10215, Import factura 
material i treballs reparació 
vehicle parcs i jardins 
municipals.AC-PLE-28-09-
2015.  

GINER LLEIXA 
JUAN JOSE - 

3014 113664 235,28 08-jul-15 03-jul-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-10216, Import factura 
material i treballs reparació 
vehicle parcs i jardins 
municipals.  

GINER LLEIXA 
JUAN JOSE - 

3022 113731 144,66 28-jul-15 24-jul-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-10987 Import fra. 
reparació tallagespa de 
PARCS I JARDINS 
BRIGADA, AC-PLE-28-09-
2015.  

GINER LLEIXA 
JUAN JOSE - 

3028 113919 30,25 31-jul-15 31-jul-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-11119, Import factura 
treballs reparació màquina 
dels parcs i jardins 
municipals.AC-PLE-28-09-
2015.  

GINER LLEIXA 
JUAN JOSE - 

3027 113920 151,89 31-jul-15 31-jul-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-11118, Import factura 
treballs reparació màquina 
dels parcs i jardins 
municipals. AC-PLE-28-09-
2015.  

GINER LLEIXA 
JUAN JOSE - 

A584 114131 256,88 07-ag-15 30-jul-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-11355, Import factura 
servei canviar rodes al 
vehicle del parcs i jardins 
municipals 1440FBR.AC-
PLE-28-09-2015. 

NEUMATICOS 
AMPOSTA 
FIRESTONE - 

012387AMP 114159 142,89 07-ag-15 24-jul-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-11335, Import factura 
material subminsitrat per 
aals parcs i jardins 
municipals zona 
eucaliptus.AC-PLE-28-09-

AGROQUIMICS 
DOKENDU S.L. - 



2015. 

3029 114360 160,47 07-ag-15 07-ag-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-11467 Import fra. 
Reparació Talla gespa 
SERVEI JARDINERIA 
BRIGADA, AC-PLE-28-09-
2015.  

GINER LLEIXA 
JUAN JOSE - 

153521 114335 699,49 12-ag-15 04-ag-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-11558 Import fra. 
Reparació Tractor HONDA 
HF-2620   -  SERVEIS 
GENERALS 
MANTENIMENT AC-PLE-
28-09-2015. 

PRIMITIVO 
CONESA,S.A. - 

F11501537 114151 190,13 13-ag-15 15-jul-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

R-11598, Import factura 
material subministrat per al 
manteniment i conservació 
parcs dels xiribecs.AC-PLE-
28-09-2015 

SUIMPLAST 
MATERIALS, S.L. 
-  

82697 114386 61,00 15-set-15 15-set-15 

Serveis 
Municipals i 
Manteniment 

Import factura estada 1 nit de 
la Sra. Sandra Ramos i Jorge 
Barber, per al centre d'art ç  
Lo Pati, AC-PLE-28-09-
2015. 

LUTX 
CORPORACIÓ, 
S.L -  

    2.479,76           
    7.570,60           

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 23 de setembre de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del 
Grup d’EA – AM i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, dels 2 membres de Grup 
del PSC – CP i del membre del Grup de PxC, acorda aprovar les obligacions d’exercici 
corrent que obren a l’expedient, per import total de 7.570,60 euros. 
 
16. EXPEDIENT NÚMERO 16 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT. 
Vista la factura presentada per l’empresa Mittom Sistemes 2, SL, en data de registre 
d’entrada 23 de juliol de 2015, per import total de 33.074,96 euros, corresponent a la 
reparació de la caldera del Centre de Tecnificació Esportiva, segons el següent detall: 

Aplicació pressupostaria Codi factura  Número vf Import 
311-342-63300 VE 72 36454 33.074,96 € 
No obstant el informe desfavorable de Intervenció, de 23 de setembre de 2015. 



El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del 
Grup d’EA – AM i dels 7 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 2 membres de Grup 
del PSC – CP i del membre del Grup de PxC, acorda prestar la seva aprovació a 
l’obligació inclosa a l’expedient per import total de 33.074,96 euros. En tot cas 
l’aprovació de la mateixa restarà supeditada a l’aprovació definitiva de l’expedient 
número 19 de modificació del pressupost per suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris. 
 
17. APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS NÚMERO 407, DE 21 DE 
SETEMBRE DE 2015, PER NO HAVER-SE SEGUIT EL PROCEDIMENT. 
Vista la relació d’obligacions número 407, de data 23 de setembre de 2015, que 
ascendeix a un import líquid de 28.003,44 €, la qual comença amb La Hispano de 
Fuente En Segures, SA., per import de 7.140,90 euros, i finalitza amb Club Nàutic 
Amposta, per import de 1.951,96 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, 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 22 de setembre de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del 
Grup d’EA – AM i dels 7 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 2 membres de Grup 
del PSC – CP i del membre del Grup de PxC, acorda 
PRIMER. Aprovar la 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 28.003,44 €, la qual comença amb La Hispano de 
Fuente En Segures, SA., per import de 7.140,90 euros, i finalitza amb Club Nàutic 
Amposta, per import de 1.951,96 euros. 
 
18. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL 
PRESSUPOST DE 2016, ANÀLISI D'INGRESSOS I ANÀLISI DE DESPESES. 
Seguidament es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 1368/2015, de 14 de 
setembre, pel qual s’aproven les línies fonamentals del pressupost municipal per a 2016 
que es transcriu a continuació: 
“Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha habilitat la plataforma 
per la captura de les línies fonamentals dels pressupostos de les entitats locals 
corresponents a l'exercici 2016, concloent el seu termini de remissió el dia 14 de 



setembre de 2015 a les 23,59h (termini improrrogable). 
FONAMENTS DE DRET: 
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals 
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les 
línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment 
als requeriments de la normativa europea. 
2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, disposa que les 
corporacions locals tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:  

- Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats 
financers. 

- L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
- La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses 

de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.  

- L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, 
de la regla de la despesa i del límit del deute. 

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació 
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que 
exerceixi les seves funcions. 
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 
RESOLC: 
Primer. Aprovar les línies fonamentals del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016, 
les quals contemplen el compliment de l'estabilitat pressupostària i la regla de despesa 
Segon. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
19. INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, SEGON TRIMESTRE DE 
2015. 
Tot seguit es dona compte de l’informe en relació a la sol·licitud d'informació fixada a 
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: 
“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 el 31 de 
juliol 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 (en endavant RDL 2/2004). 
• RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 

de la Llei 39/1988. 
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels 

pressupostos de les entitats locals. 
• Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 

d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments a proveïdors. 

• Ordre HAP / 537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat 
individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d'ajust, que preveu el 
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

• Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

• 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; 
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 30 de juny 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 les previsions 
facilitades per l'oficina de gestió tributària, no es preveuen diferències substancials 
respecte al que estableix el pla d'ajust vigent. No obstant això, s'ha de dur 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 l'estimació dels DRN en termes SEC a 31 desembre 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 una còpia al Sr. Alcalde de la 
Corporació perquè procedeixi a donar compte del mateix en la primera sessió plenària 



que es celebri. 
Cal assenyalar que serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla 
d'ajust de l'Ajuntament d'Amposta en el futur per veure si es consolida el compliment 
dels objectius continguts en el mateix.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
20. INFORMACIÓ TRIMESTRAL MINHAP, SEGON TRIMESTRE 2015. 
Tot seguit 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 de Règim Local. 
� Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
� Reial Decret Llei 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 

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

pressupostos de les entitats locals. 
� Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

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

obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012. 
� 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 segon trimestre de 2015, en 
temps i forma, el passat 30 de juliol 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 30/06/2015, 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 8.067.999,94 euros. Respecte el 
capítol 2 s’ha previst una execució de 7.016.939,22 euros, respecte el capítol 4 s’ha 
previst una execució que volta el 74%, 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 30 de juny 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. 
 
21. LLISTATS TRIMESTRALS DE MOROSITAT, SEGON TRIMESTRE DE 2015. 
A continuació es dona compte i el Ple de la Corporació resta assabentat dels llistats 
trimestrals de morositat corresponents al segon trimestre de 2015 comunicats al 
Ministeri d’acord amb el que disposa l’article 4.1,b) de l’Ordre HAP/2015/2013, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
22. CÀLCUL PERÍODE MIG DE PAGAMENT, SEGON  TRIMESTRE DE 2015. 
Es dona compte que el període mig de pagament referit al segon 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 de 23,74 dies. El Ple de la 
Corporació resta assabentat. 
 
23. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC, PER TREURE A CONCURS LA 
REPRESENTACIÓ JURÍDICA DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA. 
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu: 
“He observat les despeses anuals de l’ajuntament en concepte de representació jurídica, 
els quantitats són: 
2012 – 52.687,66; 2013 – 42.411,08; 2014 – 43.222,34; 2015 – 36.851,52. 
De les mateixes: 



2012 – 7 casos 26.067 dels quals J.L. Calderon 6 casos 16.992. 
2013 – 7 casos 24.454,66 dels quals J.L. Calderon 5 casos 21.901. 
2014 – 6 casos 27.919,76 dels quals J.L. Calderon 3 casos 7.498. 
2015 – 7 casos 26.093 dels quals J.L. Calderon 4 casos 25.516. 
La major part dels casos com podem veure són del contenciós i són encarregats a la 
mateixa persona, això succeeix així dels de finals dels noranta. Gairebé 20 anys 
adjudicant la major part dels serveis al Sr. Calderón sense cap concurs. 
Per això, tal com marca el TRLCSP és un servei que ha de sortir a concurs. No tant sols 
per respectar la llei sinó també per mirar d’aconseguir un estalvi i la possibilitat 
d’accedir a aquesta representació als advocats d’Amposta. 
Tenim l’experiència amb recursos humans, després de 30 anys adjudicant el servei a dit 
vaig fer que sortís a concurs, amb això hem aconseguit un estalvi de 12.000 € anuals. 
Per això demanem: 
1. Treure a concurs la representació jurídica de l’ajuntament d’Amposta”. 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa en els seus termes pel Regidor Sr. German Ciscar. 
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró, manifesta el recolzament a la moció del Grup del 
PSC – CP. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’abstindrà en la votació, mostra 
l’acord amb la possibilitat d’estalvi econòmic; però, consideren que en molts casos ha 
de contractar-se un especialista, ja que ningú ho és en tots els temes, per tant consideren 
que no serà la millor forma per defensar els interessos de l’Ajuntament, si bé correspon 
al govern decidir-ho. Respon el Sr. Ciscar dient que en les bases que es redactin es 
deurà demanar la màxima exigència de solvència professional per aconseguir la millor 
defensa possible, replica la Sra. Ferré que tot i això hi haurà assumptes que seran de 
difícil defensa per la seva especialitat. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup d’EA – AM està d’acord amb el fons de la moció, els 
motiva més poder escollir les contractacions prioritzant el servei; però, no sent la seva 
voluntat donar els contractes a dit donaran suport a la moció, escollint bé es criteris de 
selecció i deixant-se assessorar per la Secretària amb la finalitat de poder treure un 
concurs que permeti guanyar el màxim de casos possibles. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 10 membres presents del Grup d’EA – AM, els 2 del Grup del PSC – CP 
i el del Grup de PxC i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, acorda aprovar la 
moció transcrita. 
 
24. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC, PER MODIFICAR L'ORDENANÇA 
FISCAL NÚMERO 4, ARTICLE 9è.1. 
Seguidament es dona compte de la següent moció: 
“L’ajuntament cobra l’impost de plusvàlua en les transmissions “mortis causa”, és a dir, 
quant mort un familiar propietari d’un habitatge, el seu % de propietat es transmet al 
cònjuge, o als ascendents per naturalesa o adopció o descendents, l’ajuntament cobra 
aquests impostos als que ho reben. 
Hi ha una bonificació del 95% sempre que el valor cadastral del sòl corresponent a 
l’habitatge no excedeixi els 7.200 €. 
Això és un engany, a la pràctica aquesta bonificació és inexistent, ja que el 99% dels 



casos superen els 7.200 €. 
Per això demanem aquesta modificació. Entenem que cobra aquest impost per un 
benefici irreal o només existent sobre el paper és injust. Estem parlant en la majoria dels 
casos de dones grans que perden el seu home, a més d’això veuen com els seus 
ingressos són reduïts, moltes d’aquestes persones en les seves magres pensions estan 
sostenen i donant de menjar a fills i néts. 
I l’ajuntament davant d’aquesta desgràcia el que fa es reclamar uns diners per un 
benefici inexistent, és com dèiem del tot injust. 
Parlem de persones que viuen en aquest habitatge i que continuaran vivent, ni un cèntim 
han obtingut, només pèrdues; parella o familiar, poder adquisitiu. L’ajuntament ha 
d’estar al costat de la gent, en aquest moments per ajudar-los i no pas per enfonsar-los 
més. 
L’ajuntament recapta per la plusvàlua “mortis causa” al voltant de 20.000 €. La 
bonificació només seria en cas d’1 habitatge i amb el compromís de continuar vivint, 
per això la quantia seria molt més petita que això. Per això demanem estudiar i arribar a 
un consens per tal de bonificar els casos esmentats. 
1. Modificar l’ordenança fiscal n. 4, article 9è. 1 i eliminar el topall de 7.200 €. 
2. Estudiar en junta de portaveus o comissió d’hisenda els paràmetres justos, reals i 
accessibles per tal de poder rebre aquestes bonificacions.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa en els seus termes pel Regidor Sr. German Ciscar. 
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró diu que l’aprovació de bonificacions fiscals han de 
complementar-se amb l’estudi sobre el seu possible compliment. Consideren la moció 
com de justícia social, motiu pel qual el Grup del PSC – CP li donarà suport. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el recolzament del Grup de CiU a la moció. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup d’EA – AM donarà suport a la moció, la seva voluntat es 
fer tot el possible per solucionar totes aquelles injustícies que es vagin detectant i que 
serà la Comissió d’hisenda la que estudiarà la proposta, analitzant altres models si cal. 
Després de les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els 
membres assistent, acorda aprovar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
25. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA A L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA, PER TAL DE QUE ELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS QUE DISPOSIN DE WIFI PASSIN A TENIR L'OPCIÓ 
DE TENIR-LO LLIURE, GRATUÏT. 
Seguidament es dona lectura a la moció que diu: 
“Atès que la crisi  que actualment vivim és una crisi de sistema que està provocant en la 
ciutadania en general, i com no en els nostres veïns i veïnes d’Amposta, una pèrdua de 
poder adquisitiu i per tant, també,del dret a la informació com a dret fonamental i bàsic. 
Atès que cada vegada és fa més necessari, alhora que imprescindible l’ús d’Internet per 
part de la ciutadania i l’accés a les xarxes socials  
Atès que és des del mateix Ajuntament qui en més d’una ocasió s’adreça a la gent en el 
sentit que utilitzin els mateixos mitjans abans d’escrits per tal d’estar informats. 
Atès que l’ajuntament disposa de xarxa wiffi en els edificis públics. 
És per aquets motiu que el Grup Municipal dels Socialistes d’Amposta  elevem al ple de 
l’Ajuntament d’Amposta la següent proposta d’acord: 



Úníc. Que es disposin tots els mitjans necessaris per tal que hi hagi wiffi gratuït en tots 
el edificis públics.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa en els termes en que ha estat presentada pel Regidor Sr. Francesc 
Josep Miró. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC recolza la moció en considerar-la 
una bona idea, com ja s’ha fet a l’hospital, sempre amb els filtres adequats. 
.La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el suport del Grup de CiU, sempre que no 
influeixi en el servei i es disposi de l’informe favorable de la Comissió del mercat de 
telecomunicacions, ja que estant el seu Grup al govern es va intentar i resultava força 
complicat. El Regidor Sr. Miró respon que no es tracta de dotar de wifi a la ciutat, sinó 
només fer pública la dels edificis públics, la qual cosa no representa cap problema, 
davant el qual la Regidora Sra. Ferré diu que tant de bó es pugui fer. 
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern prestarà la seva aprovació a la moció, de fet ara 
ja s’aplica a alguns edificis i s’està treballant per ampliar-ho, analitzant si pot afectar el 
servei. Dona la paraula al Regidor, Sr. Pau Cid qui explica que l’assumpte no és tan 
fàcil com sembla, ja que l’ús podria crear problemes a les persones que estan treballant, 
essent una possible solució la existència de 2 wifis, o bé que allà on l’ajuntament no 
pugui arribar siguin empreses privades qui ho facin. 
El Regidor Sr. Miró agraeix el suport mostrat a la moció. 
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots 
els membres assistent, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
26. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA A L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA, PER INSTAR AL PLE A 
TRAMITAR L'AMPLIACIÓ DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DESTINADA A 
LES BEQUES A L'EXCEL·LÈNCIA UNIVERSITÀRIA. 
Tot seguit es llegida la moció que es transcriu literalment: 
“Atès que el dret a l’ensenyament universitari ha d’estar garantit pels poders públics i 
que tothom ha de poder accedir-hi indistintament del nivell de renda de la seva família. 
Atès que el preu de les matricules ha augmentat de manera molt significativa, fins i tot 
en algunes carreres a quasi el doble, a més a més del preu del transport públic que també 
ha augmentat, i per tant cada vegada és fa més difícil per a les famílies de rendes baixes 
o a l’atur que els seus fills puguin accedir a la universitat.  
Atès que tant el govern Català com el de Madrid han retallat considerablement el 
número i la quantia econòmica de les beques universitàries en més d’un 30% i això ha 
provocat que un número considerable de noies i nois d’Amposta hagi renunciat a cursar 
aquests estudis. 
Atès que l’ajuntament d’Amposta ja té oberta la convocatòria de beques a l’excel·lència 
universitària amb una dotació econòmica molt minsa, solament 8.000€, pel total dels  
estudiants universitaris de la nostra ciutat 
Atès que encara estem a temps per fer una ampliació econòmica en càrrec a la partida 
pressupostaria 209/324/48900 del pressupost vigent destinada a finançar els estudis 
universitaris dels nostres joves, 
Atès que és de justícia social ajudar a la gent jove de la nostra ciutat i així assegurar el 
futur d’Amposta perquè una ciutat que renuncia a apostar per la formació dels seus fills 



és una ciutat morta. 
És per aquests motius que el Grup Municipal dels Socialistes d’Amposta  elevem al ple 
de l’ajuntament d’Amposta la següent proposta d’acord: 
Únic. Que s’ampliï, considerablement, la dotació econòmica de la partida 
pressupostaria corresponent, destinada a les beques de tots els universitaris empadronats 
al municipi d’Amposta que cursin estudis superiors universitaris, un cop finalitzat el 
curs acadèmic 2014-2015,  per tal de garantir allò descrit a la part expositiva d’aquesta 
moció.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa en els termes en que ha estat presentada pel Regidor Sr. Francesc 
Josep Miró. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC dona suport a la moció. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’abstindrà en la votació, tenint en 
compte quines són les reals competències municipals en ensenyament. Les beques no es 
van plantejar com universals i amb la proposta sembla que es parli d’una altra cosa 
diferent a l’actual. Respon el Sr. Miró, que aquest serà el següent pas que el seu Grup 
proposarà. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup d’EA-AM està d’acord amb la moció encara que estan a 
3 mesos de final d’any. La seva intenció és modificar quelcom més que la partida: 
format, condicions d’accés, etc, que no és possible per al present curs, sinó per als 
propers. Ara no diu una quantitat que a ben segur no serà la que pensa el PSC, responent 
el Sr. Miró que la proposta no parla de cap quantitat concreta. El Sr. Alcalde conclou 
que votaran a favor de la moció i serà en la Comissió d’hisenda on es decidirà la quantia 
de l’increment, així com altres aspectes per al futur, com ara què es premia i en quina 
forma, si només l’excel·lència o altres aspectes, etc. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 10 membres presents del Grup d’EA – AM, els 2 del Grup del PSC – CP 
i el del Grup de PxC i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, acorda aprovar la 
moció transcrita. 
 
27. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA A L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA, PER INSTAR AL PLE 
MUNICIPAL A TRAMITAR LA MODIFICACIÓ PUNTUAL D'USOS DE L'EDIFICI 
SINGULAR ANTIC COL·LEGI DE LES MONGES CARMELITES 
Seguidament es dona compte de la moció següent: 
“El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per la 
Comissió territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) el 26 de gener de 2007 
i publicat al DOGC núm. 5022 de 21/01/2008, classifica els edificis singulars de 
“l’Antic Sindicat” i Antic Col·legi de les Monges carmelites com a ús residencial. 
D’acord amb l’article 97 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, determina 
que les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i 
justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació 
ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una 
valoració negativa, ha de denegar-la. 



Vista la conveniència de dotar-nos de més espais de gran format per tal de concertar-hi 
els equipaments que donin servei a les necessitats socials, culturals, artístics educatius, i 
associatius, cal poder comptar amb un planejament urbanístic per poder programar 
aquest tipus d’equipaments en edificis adequats i ben ubicats. Per això es proposa que es 
doti las esmentats edificis la qualificació d’equipament. 
Altrament, com tota la ciutadania sap es tracta d’un edifici singular i emblemàtic.  
Vist que la modificació que es proposa, precisament, es respecte als usos donat que pel 
seu pes com a edifici singular es justifica el canvi a equipament. 
L’article 96 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que estableix que la 
modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb algunes 
particularitats. L’article  85 del mateix text legal en regula el procediment a seguir. 
Atès que l’article 101.3 Text Refós de la Llei d’urbanisme determina que l’ajuntament 
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular la modificació del 
planejament general. 
Proposta d’acord: 
Primer. Instar a l’ajuntament d’Amposta per tal d’aprovar inicialment la modificació 
puntual del POUM d’usos com a equipament, de l’edifici singular Antic Col•legi de les 
Monges Carmelites, un cop es tingui la documentació tècnica necessària d’acord amb la 
legislació urbanística. 
Segon. Encarregar als serveis tècnics municipals la redacció de la documentació tècnica 
necessària per tal poder procedir a l’aprovació necessària de la modificació puntual del 
POUM que s’expressa a l’acord.” 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró defensa la moció en els seus propis termes.. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport a la moció el Grup de PxC. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’abstindrà en la votació. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal segueix estant 
a favor del sentit de la moció que en la mateixa línia va presentar el PSC en el mandat 
corporatiu anterior; però, llavors no es va plantejar com ara una alternativa per treure 
l’atracció dels possibles especuladors; ara, en canvi es presenta, en aquesta mateixa 
sessió plenària, una proposta dissuasòria: la catalogació de l’edifici com a Bé cultural 
d’interès local. És possible que la propietat demani una indemnització per aquesta 
catalogació; però, amb la mateixa es reconeix el valor cultural de l’edifici que restarà 
protegit. Amb aquesta mesura de protecció donen compliment al seu programa 
electoral, no considerant adient la modificació de planejament proposada, motiu pel 
qual votaran en contra de la moció. 
El Regidor Sr. Miró diu que la fórmula de protecció més efectiva és la proposada de 
modificació puntual del PGOU i que en cas de que la proposta de declaració com a 
BCIL proposada per l’equip de govern no sigui suficient per la salvaguarda de l’edifici 
per a que passi a titularitat municipal, la responsabilitat recaurà en l’equip de govern i 
no en ells. El Sr. Alcalde respon que aquesta possibilitat de modificar el Pla d’ordenació 
sempre existeix. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 2 
membres del Grup del PSC –CP i del membre del Grup de PxC, l’abstenció dels 7 



membres del Grup de CiU i el vot en contra dels 10 membres presents del Grup d’EA – 
AM, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
28. MOCIÓ DE SUPORT I SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES DE LA 
TALIDOMIDA.  
Tot seguit es dona lectura a la moció que es considera presentada per la totalitat dels 
Grups polítics municipals que diu: 
“Breu història de la talidomida a Espanya: 
La Talidomida es patentà a Espanya al març de 1954, es tractava d’un meravellós sedant 
sense efectes secundaris, i a més pal·liava les nàusees i vòmits a les embarassades. Van 
començar a néixer un nombre desproporcionat de nens amb greus malformacions en 
braços i/o cames, fins i tot mancant d’ambdues, i el novembre de 1961 els doctors 
Widukim Lenz (alemany) i Claus Knapp (espanyol) descobreixen la relació entre la 
Talidomida i les malformacions. Entre novembre de 1961 i maig de 1962 es retirada al 
Món sencer, tret d’Espanya, on es continua venent àdhuc sabent les seves 
conseqüències, almenys fins a 1975, La farmacèutica alemanya Grünenthal va fer a 
Espanya el seu negoci. 
La catàstrofe de la Talidomida va servir per canviar tota la legislació en matèria de 
control sanitari de medicaments, aliments, begudes i articles de consum humà, per la 
qual cosa podem dir que gràcies a la Talidomida la humanitat pot estar tranquil·la amb 
les coses que es porta a la seva boca, especialment els medicaments. El reconeixement i 
l’agraïment envers les seves víctimes, a Espanya, ha estat absolutament nul. 
Breu resum de la lluita d’AVITE en aquests 11 anys: 
Onze han estat els anys de lluita en la recerca d’una equiparació amb les víctimes de 
Talidomida de la resta d’Europa i en aquest llarg camí només hem aconseguit un Reial 
decret 1006/2010) que reconeixia únicament a 24 persones, i les concedia el que el 
propi text denomina “Ayuda Solidaria”, o dit d’una altra manera més col·loquial, una 
almoina perquè romanguin callats. 
Hem aconseguit també que la Talidonida sigui inclosa en el Reial decret 1851/2009 
entre les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les persones que 
superin el 45% de discapacitat. Paradoxalment, no hi ha organisme oficial (i gratuït) que 
reconegui qui és afectat de Talidomida i qui no, per la qual cosa orquestrem un Reial 
decret al que les víctimes de la Talidomida no tenen possibilitat d’acollir-se per manca 
de reconeixement “oficial” i coma colofó demandem pel civil al laboratori alemany 
Grünenthal guanyant el judici completament en primera instància, sen anul·lat solament 
per prescripció per l’Audiència Provincial de Madrid, i en l’actualitat estem a l’espera 
de la resolució del Tribunal Suprem que deliberarà la sentència el 23 de setembre 
d’aquest any (sense ajudes de ningú ni subvencions de cap empresa ni pública ni 
privada, únicament subsistint amb les quotes mensuals dels seus socis). 
Breu situació actual i comparativa, pel que fa a víctimes d’altres països: 
La comparativa és molt senzilla, es resumeix en dos simples punts: 
a) Totes les víctimes dels països europeus han percebut: 
1. Una indemnització. 
2. Pensions vitalícies per a les seves víctimes que els garanteix una supervivència digna 
i sobretot independència. 
3. Unitats mèdiques especialitzades. 



4. Unitats psicològiques especialitzades. 
5. Gratuïtat en medicaments, pròtesis i ortopròtesis. 
b) A Espanya: RES DE RES. 
Situació actual de les víctimes espanyoles en el nostre país: 
Les víctimes vives de Talidomida que queden a Espanya, la gran majoria, sobreviu de 
les ajudes familiars, la caritat, l’església, les institucions d’ajuda social i fins i tot 
exercint la mendicitat pels sòls dels carrers de les grans ciutats. Petit favor que a aquells 
a qui la humanitat deu tant. 
Per tot això, l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament sotmet al Ple, per a la seva 
aprovació i acord oportú, els següents punts: 
PRIMER. Declarar el suport unànime i solidari de l’Ajuntament d’Amposta envers les 
víctimes de la Talidomida a Espanya, i en particular a l’Associació AVITE, per la seva 
lluita incansable i sense treva, en pro i a favor de les víctimes d’aquest fàrmac a 
Espanya, pel deute històric que el nostre país té amb els afectats i els seus familiars, des 
de fa 60 anys. 
SEGON. Instar i escriure a la farmacèutica alemanya Grünenthal, l’imperi farmacèutic 
mundial i establerta a Espanya, responsable de la massacre, sol·licitant-li que sense 
dilació, indemnitzi els afectats espanyols. 
TERCER. Que independentment a la indemnització a la qual puguin tenir dret cadascun 
dels afectats, pel dany que li va produir la farmacèutica en els seus cossos abans de 
néixer, a més dels danys nous, continus i permanents que segueixen apareixent en els 
seus cossos cada dia, després de 60 anys, instar també i escriure aquest Ajuntament, al 
President del Govern d’Espanya, perquè com a mesura social, el govern de la nació (a 
través de l’organisme que correspongui) filtri qui pot ser afectat o no, de talidomida a 
Espanya, i concedeixi pensions vitalícies als afectats, fins que morin, com estan 
percebent els afectats de la resta de països del món, menys a Espanya. 
QUART. Enviar l’acord adoptat per aquest Ajuntament a l’Associació AVITE, al 
laboratori alemany Grünenthal i també al Govern d’Espanya, representat pel seu 
President del Govern.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la moció que 
ha estat transcrita 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Ple ja fa uns anys va aprovar una moció del  
Grup de PxC sobre el mateix i espera que els afectats rebin alguna compensació. 
 
29. PRECS I PREGUNTES. 
El Regidor Sr. German Ciscar del Grup de PxC formula les següents preguntes i precs: 
1. L’anterior equip de govern tenia aprovat un Pla de suport a les famílies amb rendes 
baixes i un altre per a persones amb renda no contributiva que no ha tingut cap tipus de 
resultat efectiu; amb independència de que per a propers exercicis es deuria canviar, si 
s’agilitzés la seva resolució es podrien alliberar recursos per destinar-los a accions 
socials. El Sr. Alcalde respon que en aquest cas s’està treballant per donar ajuts en 
material escolar i altres semblants. El Regidor delegat d’Hisenda, Sr. Tomàs Bertomeu 
explica que per una qüestió formal i de disponibilitat de personal a l’OGT no serà 
possible agilitzar-ho, no essent possible la resolució del programa amb la rapidesa que 
desitjarien. Acaba el Sr. Alcalde dient que aquest assumpte haurà de ser discutit en 



Comissió d’hisenda. 
2. Les queixes sobre el mal servei de l’empresa concessionària del servei de 
subministrament d’aigua potable són continues, a allò s’ajunta: la mala praxis en els 
acabaments de les connexions amb al devolució de les fiances sense revisar-ho, el tema 
dels hidrants contra incendis i altres. En resum, i comparat amb altres municipis, es pot 
concloure que la concessió del servei va ser un mal negoci per l’Ajuntament, per la qual 
cosa demana que l’equip de govern ho tingui present, no per demà mateix, sinó per al 
seu profund anàlisis. El Sr. Alcalde respon que la concessió va fer-se fa 10 anys, el seu 
equip ha actuat: en primer lloc demanant informe sobre les millores que havia de 
realitzar l’empresa, informe que ja ha estat lliurat, ara cal comprovar si s’han executat 
correctament; en segon lloc, s’ha fet un toc d’atenció sobre l’acabament de les 
connexions; sobre els hidrants s’ha requerit l’actuació de revisió i arranjament per 
considerar que formen part de la xarxa a mantenir. Acaba dient que també tenen la 
impressió de que el contracte no va ser un bon negoci per l’Ajuntament (benefici, 
cànon, etc.) i encara més quan es compara amb altres municipis propers, per tant és un 
tema que es deurà abordar. 
3. La contractació del manteniment dels parcs es va aturar, pregunta com està. El 
Regidor delegat de serveis, Sr. Daniel Forcadell, explica que en la primera sessió de la 
Junta de Govern es va presentar la proposta d’adjudicació del contracte, contracte en el 
qual es primava exclusivament el preu amb el qual el manteniment de les instal·lacions 
es descuidava, tenen previst canviar les bases de la licitació per millorar el contracte. 
4. Segons la seva informació el Banc Popular encara té deutes pendents de la zona 
comercial, disposa d’un informe de Base en el qual es diu que no ha pagat res i demana 
que se li reclami com a la resta de ciutadans fixant-se data per acudir a la via judicial en 
cas de no pagament, ja que no es mereixen res més. El Sr. Alcalde respon que estan 
d’acord, quant era propietat de Futuro Ciudad no es va pagar res, si bé ha de dir que el 
nou propietari si paga els tributs corresponents, els que estan pendents són els anteriors 
dels quals se n’ha de fer càrrec, en cas contrari s’ha d’anar a totes, amb aquesta i amb 
qualsevol altra entitat bancària que mantingui deutes amb l’Ajuntament, treballant en 
dues vies: acords en habitatges o pagament en efectiu, el que no pot ser de cap manera 
és que als bancs i les seves immobiliàries se’ls defensin els seus drets amb 
desnonaments i que ells no compleixin amb les seves obligacions de pagament. 
5. Manifesta el seu suport a la Regidora per l’altercat del mercat. 
6. Li van dir que la porta de sortida d’emergència de l’Hospital estava bloquejada, ho va 
comprovar i és cert, demana que es solucioni i dona gràcies que no hagi passat res. 
7. Li han comentat que el pediatra de guàrdia del CAP és un metge de medicina general, 
li sobta que la Generalitat no pagui el que pertoca, pregunta si se’n té constància. El Sr. 
Alcalde respon que no tenia coneixement, traslladaran la preocupació i demanaran 
informació de la qual li’n donaran trasllat. De totes formes ha d’informar que no és 
senzill trobar pediatres, de fet l’Hospital té molts problemes per poder-ne contractar per 
al seu servei. 
8. Acaba felicitant els responsables dels mitjans de comunicació per la Revista, la 
transmissió dels plens per ràdio (no devia ser tan difícil com deia l’antic equip de 
govern) i altres mesures com la confecció de notes de premsa, etc. El Sr. Alcalde es 
suma a la felicitació dient que només és una qüestió de voluntat i actitud de l’equip de 
govern, qui encara pensa anar més enllà amb el perill de que si es baixa el llistó se’ls 



recrimini sense tenir en compte de la situació d’on es venia. Acaba indicat que també és 
voluntat que es pugui promocionar l’aparició de tots els Grups al mitjans de 
comunicació privats. 
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró, portaveu del Grup del PSC – CP, formula els precs 
i preguntes següents: 
1. Hi ha una Comissió de mitjans de comunicació i ha de manifestar que el retard en la 
publicació de la Revista amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya els hi ha 
semblat un ús partidista de la Revista que no es deuria tornar a produir. 
2. Manifesta el recolzament al treballador agredit amb motiu de l’altercat al mercat. 
3. Respecte el servei de pediatria no resta cobert durant la nit els dies laborables, ja que 
el CAP està tancat i l’Hospital només va establir-lo el cap se setmana. 
4. Pregunta sobre els resultats de l’ampliació del servei de menjador d’acord amb la 
moció presentada pel seu Grup. 
El Regidor delegat de mitjans de comunicació, Sr, Ramon Bel, diu que el retard de la 
publicació de la Revista no va ser degut a les eleccions, sinó que es va produir perquè 
l’empresa que realitza la impressió va estat tancada dels dies 4 a 9 de setembre amb 
motiu de vacances, fet que va retardar una setmana la publicació, tot i allò, prenen nota 
per a que no torni a passar. 
El Sr. Alcalde intervé dient que les preguntes adreçades a la Regidoria de sanitat i 
serveis socials ja les respondrà aquesta, qui avui no ha pogut estar present en la sessió 
per motius de salut. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré, en nom del Grup de CiU, formula les preguntes i precs 
següents: 
1. En primer lloc felicitar als ciutadans d’Amposta per l’alta participació en les 
Eleccions al Parlament de Catalunya d’ahir i a la candidatura Junts pel Sí, pels resultats 
obtinguts. 
2. El seu Grup el passat dia 30 de juny van demanar es realitzés una auditoria 
econòmica de l’Ajuntament, rebent resposta el dia 11 d’agost en la qual es deix no ser 
necessària donada la confiança dipositada en la Interventora, com ja feia el seu Grup. Es 
queda en que es constata que la situació econòmica de l’Ajuntament és bona, com ja 
deia ella com a Regidora d’hisenda de l’anterior equip de govern municipal, avalant 
l’actuació d’aquest amb les errades i encerts que van tenir. El Sr. Alcalde es suma a la 
felicitació a la ciutadania pel transcurs de la jornada electoral i l’important creixement 
de participació. Respecte l’auditoria respon que tenien la intenció de fer-la; però les 
funcionàries dels cossos nacionals els van dir que no era necessària. Mai ha sentit 
l’equip de govern de CiU que ells diguessin que els comptes estiguessin malament. En 
tot cas es podria fer una auditoria d’altres coses per poder explicar com tenir un 
municipi amb superàvit i amb els serveis com estan, sobre els convenis, els edificis 
municipals, els camins. Fa 3 mesos que estan en el govern i cada dia els surt, com diu 
un dels seus Regidors, un bocadillet que han de menjar-se i ho fan sense discutir perquè 
en el seu moment no es va fer bé. Reconeix que econòmicament la situació no es 
dolenta; però, que també han de fer front a obligacions econòmiques i front el poble, 
algunes realment surrealistes (factures de direcció d’obra de l’any 2006, etc.) tot allò 
perquè les coses no les havien fet bé i ara l’actual govern ha de fer-li front. La Regidora 
Sra. Ferré diu que el Sr. Alcalde també era Regidor en l’anterior mandat corporatiu i 
membre de la Comissió d’hisenda, i per tant en tenia ple coneixement i ara repeteix 



contínuament que no podrà complir el seu programa pel que ha heretat, de totes formes 
ja es veurà en el proper pressupost, l’únic que vol quedi clar és que l’Ajuntament no 
està endeutat. El Sr. Alcalde diu que es pot quedar amb el que ha dit sobre la situació 
econòmica de l’Ajuntament; però, també ha de sentir que s’han trobat amb unes 
dinàmiques (com ara que se li digués que d’un assumpte no se n’havien d’assabentar ni 
la Secretària ni la Interventora) i compromisos versemblants, sense cap tipus de rigor 
administratiu dels que n’apareixen cada cop que s’obren els calaixos. 
3. Demana aclariment sobre les proves de conserge, es va explicar que no va ser 
escollida la persona que va guanyar la prova perquè no figurava a la llista del SOC, 
preguntant com és possible que dita persona estigui en la llista d’admesos, pugui fer les 
proves i després de ser el millor no sigui escollit per ocupar la plaça. El Sr. Alcalde 
explica que aquesta és una prova que va néixer torta en limitar-se el nombre d’aspirants 
a un màxim de 25 (nombre que es va cobrir en un dia), havent de ser ell mateix qui 
decidís obrir la inscripció sense limitació, es van presentar un total de 106 persones, una 
de les quals estava treballant a l’estranger i li va resultat impossible inscriure’s al SOC 
(tot i que els seus familiars van realitzar la gestió); no estant inscrit en el SOC igualment 
va enviar el seu currículum a la Regidora, qui va imprimir-lo i el va adjuntar a la resta 
dels que si havia enviat el SOC. Un cop efectuades les proves és aquesta persona la que 
les guanya, detectant-se que no havia estat seleccionat prèviament pel SOC quan es 
comunica el resultat de la selecció al SOC; davant aquesta situació havien dues opcions 
quedar-se a aquesta persona que no complia els requisits exigits per l’Ajuntament o be 
explicar-li la situació i proposar la contractació del segon en la prova selectiva, optant-
se per aquesta segona solució, que considera la més correcta i legal, motiu pel qual han 
de felicitar-se. La Regidora Sra. Ferré diu que amb aquesta explicació s’ha resolt el 
dubte que tenia i ha entès com va poder fer les proves. La Regidora Sra. Ines Martí 
explica que a més durant el període de recepció dels currículums la tècnica estava 
substituint l’administrativa de la brigada de serveis i va fer la llista de les persones a 
realitzar les proves sense comprovar si totes havien estat enviades pel SOC, com ella 
mateixa va reconèixer. El Sr. Alcalde acaba dient que per l’equip de govern és bo que es 
demanin aclariments com aquest al Ple perquè així s’esvaeix qualsevol dubte sobre la 
seva actuació. 
4. Fa poc que governen i en aquest període s’ha tallat dos arbres que han generat 
enrenou: un a la plaça Dr. Pujol i l’altre front l’embarcador, pregunta si saben els 
motius. El Sr. Alcalde respon que d’un si i de l’altre encara no: el pi de la plaça del Dr. 
Pujol no estava previst en el projecte de l’obra que es tallés, en adonar-se que ja no 
estava es va demanar informe a la direcció tècnica de l’obra qui va referendar no 
figurava en el projecte i que per la seva part no es va donar l’ordre de tallar-lo, per 
aquets motiu s’ha demanat a l’empresa adjudicatària de l’obra informe dels motius pels 
quals van fer-ho, en quant disposi d’aquesta informació la traslladarà als altres Grups; 
respecte el plataner de front l’embarcador, va demanar informació i se li va dir que el 
dia abans en va caure un tros important i que el cap de la brigada, juntament amb el de 
la policia local, davant el perill que representava van decidir tallar-lo, s’intentarà 
reposar, tot i que sap és difícil, ara be, no sap com es prenien les decisions abans i mai 
pensava que deuria haver fet un escrit donant instruccions respecte l’actuació dels 
empleats i acaba dient que es depuraran les responsabilitats que pertoquin. 
5. Formula un prec, s’ha dit que s’està fent una Revista diferent de com fins ara, però 



demana es tingui cura en els escrits que es publiquen ja que poden afectar l’honor de les 
persones, el Sr. Alcalde és el director i per tant el responsable de la publicació, per 
evitar-ho demana es revisin els escrits d’opinió que es publiquen. El Sr. Alcalde respon 
que no ha llegit l’article d’opinió a que es refereix, és el director perquè li pertoca; però, 
considera que ha d’estar totalment apartat del contingut. Entén el prec, perquè fa un 
temps van fer el mateix en al seva persona, i creu que en els articles d’opinió no s’ha 
d’insultar a ningú i així ho faran; però, ha de deixar clar que l’Alcalde ni revisa, ni 
llegeix els articles d’opinió que es presenten per publicar en no voler intervenir en el seu 
contingut, no com abans que si es feia i en ocasions es contestaven en el mateix número 
de la revista. El Regidor Sr. Ramon Bel explica que hi ha la voluntat d’obrir el consell 
de redacció als Grups municipals per debatre el contingut de la Revista, això si, sense 
coartar els continguts. La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que simplement el prec anava 
adreçat a evitar una situació semblant. Acaba el Sr. Alcalde dient que té raó, ha 
d’intentar-se que no torni a succeir. 
  
URGÈNCIES. 
Finalitzat l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i, prèvia la seva declaració 
d’urgència, adoptada per unanimitat, es van tractar els assumptes i es van adoptar els 
acords següents: 
 
EXPEDIENT PER DECLARAR BCIL A L’EDIFICI SITUAT AL CARRER 
TARRAGONA, NÚMERO 7-15. 
Atès l'existència de l'immoble amb referència cadastral número 
5598301BF9059H0001AP, ubicat al carrer Tarragona número 7 – 15, d'Amposta té un 
interès arquitectònic que la Corporació considera que s'hauria de preservar i, per això 
protegir-lo declarant-lo Bé Cultural d'Interès local 
Donat que en l'informe de l'Arquitecte municipal 39-15, de 24 de setembre de 2015 diu 
« que malgrat que l'edifici no s'ha pogut visitar, de les fotografies consultades, que 
s'adjunten, es pot considerar que l'edifici té valors arquitectònics suficients per a poder 
iniciar el procés de catalogació com a BECIL. Es recomana que el Departament de 
Cultura de la generalitat de Catalunya, valori la proposta de catalogació de l'edifici. Per 
tot lo considerat es conclou informar favorablement el inici de l'expdient per a la 
catalogació com a Bé Cultural d'interès local de l'edifici situat al carrer tarragona, 7 – 15 
d'Amposta ( antic convent i escola de les Carmelites Terciàries ). 
Atenent que l'article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català atorga al ple municipal la competència per a declarar béns culturals d'interès 
local en municipis de més de 5.000 habitants. La declaració es durà a terme amb la 
tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el que constarà l'informe 
favorable d'un tècnic en patrimoni cultural. 
Vistos els antecedents i els fonaments de dret exposats, el Ple municipal, per majoria 
absoluta, amb el vot favorable dels 10 membres presents del Grup d’EA – AM i del 
membre del Grup de PxC, l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU i el vot en 
contra dels 2 membres del Grup del PSC – CP, adopta els següents acords: 
PRIMER. Incoar l'expedient administratiu per a declarar Bé Cultural d'Interès Local, 
l'edifici situat al carrer Tarragona, número 7-15 (antic convent i escola de les Carmelites 
Terciàries). 



SEGON. Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que emeti  
l'informe del tècnic en patrimoni cultural, per tal que de ser aquest favorable, pugui el 
Ple municipal en una sessió posterior pogué declarar com a BECIL l'edifici situat al 
carrer Tarragona, número 7 – 15 (antic convent i escola de les Carmelites Terciàries). 
TERCER. Notificar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró, diu que no voldria tatxar la proposta d’oportunista. El 
Grup del PSC - CP ha votat en contra de la proposta, no per no salvaguardar l’edifici, 
sinó per considerar que la forma més efectiva per a fer-ho és la modificació puntual del 
POUM que el seu Grup proposava en la moció que s’ha discutit en aquesta mateixa 
sessió i voldria que el temps no els arribes a donar la raó; ja va veure que durant la 
campanya electoral aquesta proposta es defensava amb tebiesa, i si en definitiva el que 
volen es que l’edifici sigui públic es deuria haver aprovat la moció, més tenint en 
compte que l’edifici ha passat a mans del SAREB. 
El Regidor Sr. Tomàs Bertomeu explica que l’edifici no ha passat a mans del SAREB i 
que pensen que amb la catalogació es preserva l’edifici, l’enderroc del qual no es pot 
permetre. Hi ha una diferència en els riscos que assumeix l’Ajuntament, amb la 
declaració de BCIL no creuen que hagi risc d’indemnització, risc que si existeix en cas 
de modificació del Pla com equipament, amb la qual deixa de tenir atractiu per a un 
tercer que si té amb la declaració de BCIL però sense que pugui ser enderrocat. El 
Regidor Sr. Miró replica dient que el seu Grup no vol que l’edifici sigui atractiu per a 
un tercer i que si aquesta iniciativa no surt bé, la responsabilitat no serà seva. El Sr. 
Alcalde acaba dient que la tebiesa esmentada pel portaveu del Grup del PSC no existeix, 
ja que també es defensava l’edifici del Sindicat i està a punt d’adquirir-se i amb la 
proposta es protegeix també aquest edifici, essent l’èxit de tots si surt bé. 
 
MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES REFUGI PER 
A L’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES. 
A continuació es dona lectura de la moció que diu: 
“Atès que la brutal guerra civil de Síria ha provocat, entre març dels 2011 i agost del 
2015, el desplaçament de més de quatre milions de persones, exactament 4.089.023, 
segons les últimes dades de l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR), que calcula arribaran a 4.270.000 al final d’aquest any i que ha causat, a 
més, 7,6 milions de persones desplaçades a l’interior de la pròpia Síria. 
Atès que una part dels qui fugen de la guerra ha arribat a les portes d’Europa, trobant-se 
amb una Unió Europea que dividida sobre la política que cal adoptar i els mitjans que 
cal destinar-hi, és incapaç de donar-hi una resposta coherent. El drama humà dels sirians 
i sirianes que fugen del conflicte a la cerca d’una vida millor a Europa creix i s’agreuja 
cada dia que passa, per la manca de resposta de les institucions europees. 
Atès que més de 400.000 persones han sol·licitat asil en països europeus en els primers 
sis mesos d’aquest any i, si es compleixen les previsions, aquest 2015 es superaran les 
800.000 peticions d’asil. Estem davant la pitjor crisi de refugiats a Europa almenys des 
de 1985. Sobre la base de les dades de l’ACNUR, ens troben amb les xifres més 
elevades de persones refugiades des de la Segona Guerra Mundial. 
Atès que les oportunitats de les persones refugiades per entrar a la UE legalment són 



limitades, el que durà a moltes persones –per necessitats de protecció- a recórrer a les 
xarxes de contraban per intentar posar-se fora de perill o reunir-se amb les seves 
famílies, jugant-se la vida. 
Atès que els països europeus no poden seguir mirant cap a una altra banda i han d’actuar 
de forma urgent i complir els seus compromisos amb les persones refugiades, respectant 
la seva dignitat i els seus drets, d’acord amb les seves obligacions legalment contretes. 
Atesa la manca de compromís polític que van manifestar el mes de juliol alguns països 
de la UE, entre els quals l’Estat espanyol, a l’hora de pactar el repartiment entre els 
Estats membres de 40.000 persones sol·licitants de protecció internacional, arribades a 
les costes d’Itàlia i Grècia des de mitjans d’abril. 
Atès que el reforç del control de les fronteres europees sobre immigració suposa greus 
obstacles per a la protecció de les persones refugiades i vulnera els drets fonamentals de 
les persones immigrants. 
Atesa la necessitat de reformar el reglament de Dublín, països com Alemanya ja n’han 
suspès l’aplicació, que permet als països de la UE receptors de demandants d’asil tornar 
al sol·licitant a l’estat europeu del qual procedeix, és a dir, pel que van entrar a la UE. 
Aquest fet significa un impediment perquè hi hagi un repartiment equilibrat de persones 
refugiades. 
Atès que Catalunya compta des de 2014 amb un instrument específic per a la millora en 
l’atenció a les persones reassentades i/o sol·licitants de protecció internacional com és el 
Pla de Protecció Internacional a Catalunya que ha de facilitat l’acollida dels refugiats i 
refugiades. 
Atès que el municipalisme català ha demostrat reiterades vegades la seva solidaritat i el 
seu compromís amb les urgències humanitàries, la defensa dels drets humans i les 
llibertats fonamentals com imperatiu per a la convivència, la justícia i la pau dels 
pobles. 
Atès que alguns ajuntaments, com l’Ajuntament d’Amposta, ja han mostrat la seva 
voluntat de significar-se en la prestació d’ajuda i d’afrontar l’assistència i l’acollida 
temporal d’una part de les persones refugiades sirianes, tal i com van fer molts 
municipis als anys 90 amb la crisi humanitària dels Balcans, constituint una Xarxa de 
Ciutats i Pobles Refugi. 
Atès que les entitats membres de la xarxa Asil.Cat, que aglutina organitzacions que 
defensen el dret d’asil a Catalunya (ACATHI, CCAR, Fundació ACSAR, PEN Català, 
Sicar Cat – Adoratrius) i els drets de les persones que han patit el desplaçament forçat 
fruit de greus vulneracions dels drets humans han exigit un major compromís a les 
administracions per poder fer front a aquesta situació i defensar el dret d’asil a 
Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus 
vulneracions dels drets humans. 
Atès que en la memòria col·lectiva del nostre país continua vigent l’exili republicà, 
català i espanyol que va obligar a milers de persones a abandonar les seves llars i a 
iniciar un llarg i dolorós exili arreu del món. 
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Manifestar el suport a la creació i adhesió d’aquest Ajuntament a la Xarxa de 
Ciutats i Pobles Refugi per acollir aquelles persones que travessen Europa fugint dels 
conflictes armats als seus països d’origen. Amb l’objectiu de coordinar municipis i 
administracions en l’acollida de les persones refugiades, així com també dotar de 



recursos la implementació dels programes d’integració necessaris. 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació 
actual i assegurar-ne el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en 
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que hauran de 
fer-se càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de 
totes les persones. 

• Tenir un paper actiu oferint la seva col·laboració per acollir sol·licitants d’asil i 
persones refugiades. Així com instar-la al disseny d’un model d’intervenció 
propi que gestioni de forma més humanitària, i eficient l’acollida de persones 
sol·licitants de protecció internacional en coresponsabilitat amb les entitats 
especialitzades. 

• A crear una taula nacional per a l’acollida de persones refugiades que integrin 
les entitats i organitzacions que defensen el dret d’asil i acollida de persones 
refugiades, els diferents Departaments de la Generalitat que hi tinguin 
competències, la Delegació de Govern de l’Estat, les entitats municipalistes 
(Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis) i el 
Fons Català de Cooperació, amb l’objectiu d’analitzar i fer una diagnosi sobre 
la situació generada pel desplaçament de les milers de persones refugiades, 
acordar els recursos necessaris per a l’abordatge d’aquesta dramàtica situació 
provocada pels diferents conflictes bèl·lics i coordinar els diferents àmbits del 
treball institucional i el de les organitzacions socials sobre l’asil i acollida de 
persones refugiades. 

TERCER. Instar al Govern espanyol a: 
• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 

acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es 
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

• Augmentar el nombre de places d’asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció a aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les 
persones sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

•  Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, ion es concentren el 
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets 
de totes les persones. 

• Que suspengui l’aplicació del reglament de Dublín, que permet als països 
receptors de demandants d’asil tornar als sol·licitant a l’estat europeu del qual 
procedeix. Així com la posada en funcionament d’un Programa de 
Reassentament generós, que incrementi el compromís adoptat pel Govern 



espanyol per tal de garantir els drets que emparen a les persones sol·licitants 
d’asil, refugiades i reassentades a la Unió Europea. 

QUART. Instar els caps d’Estat i de govern de la Unió Europea i a les institucions de la 
Unió a abordar el drama humanitari des refugiats de forma conjunta com una qüestió de 
primer ordre en l’agenda política i un pas fonamental per a la construcció d’una 
veritable Europa no només econòmica sinó també política. 
CINQUÈ. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 
l’acollida a les persones sol·licitants d’asil. 
SISÈ. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
SETÈ. Traslladar els acords a les entitats en matèria de solidaritat, cooperació i acció 
social que treballen al nostre municipi i fer una crida a la ciutadania a col·laborar amb 
l’ajuda humanitària a la població refugiada. 
VUITÈ. Transmetre aquest acord al Ministeri de l’Interior, a la Secretaria General per a 
la migració de la Generalitat de Catalunya, a la xarxa Asil.Cat, que aglutina 
organitzacions que defensen el dret d’asil a Catalunya (ACATHI, CCAR, Fundació 
ACSAR, PEN Català, Sicar Cat – Adoratrius) a Amnistia Internacional a Catalunya, a 
Creu Roja Catalunya, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació 
de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
MOCIÓ EXIGEIXEN LA GRATUÏTAT IMMEDIATA DE L’AUTOPIS TA AP-7 I 
DE SUPORT A LES FEDERACIONS DE VEÏNS D’AMPOSTA I TORTOSA. 
Per part del Sr. Alcalde s’exposa que davant la regulació del ROM respecte la 
presentació de mocions, presenta la moció que se li ha fet arribar per la Federació 
d’Amposta d’Associacions de Veïns que es transcriu literalment: 
“Moció exigeixen la gratuïtat immediata de l’autopista AP-7 a de suport a les 
Federacions de veïns d’Amposta i Tortosa i plataformes han posat el peu a l’accelerador 
en al ofensiva per acabar amb la sinistralitat i la mortalitat a la carretera N-340 
Posar en votació el següent acord: 
Donar coneixement a les administracions i dirigents de governs, en taules de treball i en 
possible preses de mesures que la decisió del nostre ajuntament en sessió plenària és la 
d’accelerar la gratuïtat de l’AP-7 que aquesta establerta al 2019 perquè sigui 
immediata” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la moció que 
ha estat literalment transcrita. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el Grup del PSC – CP ha donat suport a la 
moció en no contradir la petició de construcció immediata del tram de l’A-7. En sorgir 
la qüestió va demanar al Sr. Alcalde que prengués el lideratge territorial per donar 
resposta a les demandes de la ciutadania, cosa que no va fer-se. Acaba demanant que a 
les reunions dels Alcaldes del territori s’inviti a les associacions de veïns i als 
representants dels partits polítics. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU ha donat suport a la moció; però 
diu que el seu Grup també ha presentat una moció al Ple en tant en quant la seva 
voluntat és que es mantingui una posició conjunta en aquest tema. 



El Sr. Alcalde diu que el Grup d’EA – AM, encara que en aquest moment s’està en un 
debat territorial per consensuar una moció conjunta, es suma a aquesta moció però la 
seva intenció es anar més lluny, si bé la presentada no desdibuixa aquesta intenció i les 
posteriors mocions que es puguin presentar. En quant a la petició de lideratge feta pel 
portaveu socialista explica que el porta l’Alcalde d’El Perelló en ser possiblement el 
municipi més afectat pels accidents. Respon el Sr. Miró explicant que el del lideratge ho 
va dir en el sentit de que algú ha de començar i en aquest cas, des d’Amposta hem fet 
tard, ja que el lideratge el va agafar el Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre. El Sr. 
Alcalde diu que la voluntat de l’equip de govern és d’exercir el lideratge i consensuar 
els assumptes dins d’Amposta i per Amposta. 
 
Abans de tractar el següent assumpte la Regidora Sra. Isabel Ferré diu que la moció l’ha 
presentat el Grup de CiU; però, que no tenen cap problema en que pugui considerar-se 
com una moció conjunta de tots els Grups municipals si així ho desitgen aquests. Els 
portaveus dels Grups del PSC – CP i PxC i el Sr. Alcalde responen afirmativament amb 
la qual cosa la moció té caràcter de presentada conjuntament. 
 
MOCIÓ CONJUNTA PEL DESDOBLAMENT DE LA N-340 I LA GRATUÏTAT DE 
L’AP-7 DES DE L’HOSPITALET FINS A BENICARLÓ. 
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu: 
“El tram de la N-340 de Tarragona i les Terres de l’Ebre és sense cap mena de dubte un 
punt negre de la xarxa viària catalana, en concret, s’han hagut d elamentar la mort de 13 
persones a aquesta carretera en el que va d’any. A l’espera que Foment compleixi el 
compromís de construir el tram d’autovia pendent, cal recordar que la N-340 és l’única 
carretera gratuïta de la costa del sud de Tarragona i es necessita una solució ràpida per 
no haver de lamentar més accidents en una via que registra un dels índex de sinistralitat 
més alts de les carreteres catalanes. 
El territori reclama solucions i ja aquest mes de setembre alcaldes, associacions de veïns 
i ciutadania han organitzat manifestacions per demanar que aquestes arribin el més aviat 
possible. Fa més de 10 anys que s’espera la continuació de l’A-7 mentre se succeeixen 
els accidents i els governs estatals ignoren la urgència de donar l’impuls definitiu que 
faci realitat aquesta obra, 
Els alcaldes del territori han consensuat les reivindicacions que cal traslladar al 
Ministeri i amb el suport de les federacions d’associacions de veïns d’Amposta i 
Tortosa, els municipis de les Terres de l’Ebre demanen que es prenguin mesures ja no 
només a llarg termini sinó també immediates, 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords: 
1. Exigir al Ministeri de Foment la represa immediata dels projectes d’Autovia 
l’Hospitalet de l’Infant – El Perelló – La Jana. 
2. L’adopció de les mesures provisionals per desviar obligatòriament els vehicles 
pesants per l’AP-7, des d’Ulldecona – Alcanar fins l’Hospitalet de l’Infant i que 
s’apliquen a aquests vehicles les mateixes bonificacions que s’estan aplicant a la N-2 a 
la província de Girona. 
3. Que amb caràcter immediat i provisional, el trànsit intern per l’AP7 des de Benicarló 
fins l’Hospitalet de l’Infant, sigui gratuït, fins la finalització de les obres de l’A-7. 
4. Remetre els presents acords al Ministeri de Foment, al Congrés dels Diputats, a la 



Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al Parlament de Catalunya.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció de la que s’ha donat 
lectura. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que no ha tingut cap problema en recolzar la moció: 
però, que té dubtes sobre si Convergència l’ha presentat perquè realment té interès sobre 
l’assumpte o per aconseguir un titular. Respon la Regidora Sra. Ferré que han presentat 
la moció avui dilluns, per quant, com va explicar en la sessió de la Junta de Portaveus, 
van estar pendents de presentar-ne una de conjunta i així ho va plantejar al portaveu 
d’Esquerra qui va respondre que seria millor esperar fins disposar-ne d’una de 
consensuada al territori. El Sr. Ciscar diu que Convergència fins dimecres podria haver 
presentat la moció i no va fer-ho; però, quan va veure que la Federació d’associacions 
de veïns en presentava una va reaccionar per aconseguir notorietat. 
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró diu que la explicació de la portaveu del Grup de 
CiU va quedar molt clara en la sessió de la Junta de Portaveus i en aquest assumpte ha 
d’anar-se conjuntament. 
 
SUBROGACIÓ EN PRÉSTECS DE GURSAM EN LIQUIDACIÓ. 
La Junta General de la Societat GURSAM, en sessió de 25 de novembre de 2013, va 
adoptar els següents acords: 

a. “Acordar la dissolució de la companyia per concórrer la causa expressada en 
l’article 368 del TRLSC, amb la corresponent obertura del procediment de 
liquidació. 

b. Es nomenen liquidadors mancomunats de la societat, amb signatura almenys de 3 
d’ells a la Sra. Maria Isabel Ferré Roca, al Sr. Josep Antoni José Nos, al Sr. 
Adam Tomàs Roiget, al Sr. Antoni Espanya Forcadell, al Sr. Germà Ciscar 
Pastor. 

c. Aprovar les normes que han de regir la pràctica de les operacions liquidadores, 
sempre inspirades en el principi d’aconseguir la major quota possible per 
repartir l’accionista. 

d. Facultar a la Sra. Presidenta i el Sr. Secretari d’aquesta Junta General perquè 
compareguin davant de notari, i elevin a públics els acords adoptats i realitzen 
totes les esmenes siguin necessàries fins aconseguir la seva inscripció al Registre 
Mercantil.” 

El Ple de l’Ajuntament d’Amposta, en sessió ordinària de 25 de novembre de 2013, va 
autoritzar la dissolució i liquidació de la Societat Anònima Municipal GURSAM. 
Per Decret d’Alcaldia 1407/2015, de 21 de setembre de 2015, es va resoldre iniciar 
l’expedient per tal que l’Ajuntament se subrogui en tots els préstecs vigents de 
GURSAM en liquidació. 
Atès que totes les entitats bancàries, excepte Ibercaja, han presentat tota la 
documentació per portar a terme dita subrogació. 
Atès que l’Ajuntament d’Amposta és l’únic soci de dita societat i, per tant, dintre del 
procediment de dissolució de la mateixa, li correspon subrogar-se en tots els drets i 
obligacions de la mateixa. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la subrogació de l’Ajuntament en els següents préstecs vigents de 



GURSAM en liquidació: 
Entitat Banc de 

Santander 
La Caixa La Caixa Bankia 

Import pendent 16.451,29 € 163.717,07 € 19.217,71 € 15.954,72 € 
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde a la signatura de dites operacions 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que la Societat és una mostra més de la mala gestió 
de Convergència, en haver rebut uns diners de l’Ajuntament per la compra d’una finca, 
la meitat dels quals no es van destinar a aquesta finalitat, generant més endeutament per 
als veïns en un negoci ruïnós. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les vint-i-dues hores i catorze 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, 
 


