
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 26 D’OCTUBRE 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  
Sra. Rosa Isabel Recio i Daga 

Sr. Marc Fornós i Monllau  
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 

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

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

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

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

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

Sr. Germán Ciscar i Pastor 
Secretària: 

Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 
 

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-sis d’octubre 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’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 14 d’octubre de 

2015. 
2. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 1431 a 1501. 
4. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM número 38: 

“Modificació de les condicions d’ordenació de la clau 15c5 del Polígon d’Actuació 
Industrial PAU 10: Val de Zafan”. 

5. Resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual número 
39 del POUM: “Incorporació del servei de cuina (destinat al propi equipament i 



altres equipaments) a l’article 289 del POUM, concretament a la clau 3h. Altres 
equipaments”. 

6. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 40 de “Canvi de les 
condicions d’ordenació i d’edificació de la subzona 15c4: indústria aïllada Oriola”. 

7. Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic regular de transport 
urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta. 

8. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre. 

9. Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament 
d’Amposta. 

10. Aprovació inicial de l’expedient de prescripció de crèdits per devolució d’ingressos 
indeguts. 

11. Aprovació inicial de l’expedient número 21 de modificació del pressupost per 
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. 

12. Aprovació de la relació d’obligacions corresponent a contractes menors respecte els 
quals no s’ha seguit el procediment establert. 

13. Aprovació de l’expedient número 17 de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
14. Sol·licitud de fraccionament de la liquidació definitiva de la participació en els 

tributs de l’Estat 2013. 
15. Moció del grup municipal de PXC per Fomentar la Creació d’Horts per Aturats a 

Amposta. 
16. Moció del grup municipal de PXC per Informar als pensionistes d’Amposta dels 

complements a mínims de les pensions. 
17. Moció del grup municipal PSC-CP per Instar al Ple a tramitar l’ampliació del 

Servei de la Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó. 
18. Moció del grup municipal de CIU per Prioritzar en els Pressupostos de l’Any 2016 

un Pla d’Ocupació Local amb Recursos Propis. 
19. Moció del grup municipal de CIU per la Continuïtat de la Promoció de la Ciutat 

d’Amposta amb l’Espot de “La Ciutat al Riu”. 
20. 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 
EXTRAORDINÀRIA DE 14 D'OCTUBRE DE 2015. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària duta a terme el 
dia 14 d’octubre de 2015. 
 
2. DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 
• A.A.S com a monitora de plàstica a l’escola del Poble Nou del Delta de l’1 

d’octubre de 2015 al 30 de juny de 2016. 
• K. J.L. O.com a professora de la UEC de l’1 d’octubre de 2015 al 31 de juliol de 

2016. 
• O. M. R.com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals del 5 d’octubre al 4 



de novembre de 2015. 
• L.C. C.com a tècnica del programa Joves per l’ocupació del 14 d’octubre al 17 de 

desembre de 2015. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 1431 A 1501 DE 2015. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1431 a 1501 de l’any 2015, restant el 
Ple assabentat. 
 
4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
NÚMERO 38: “MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ORDENACIÓ DE LA 
CLAU 15C5 DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ INDUSTRIAL PAU 10: VAL DE 
ZAFAN”.  
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número 38 
del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Modificació de les condicions d’ordenació de 
la clau 15c5 del polígon d’actuació industrial PAU-10 Val de Zafan”, redactada per 
l'Arquitecte municipal, Jaume Castellví Miralles. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de juliol de 2015 
aprovà inicialment la proposta de modificació puntual, la qual ha estat exposada al públic 
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 181 
del dia 5 d’agost de 2015 i Diari El Punt Avui del dia 31 de juliol de 2015. 
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret 
Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en 
donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina web de l’Ajuntament) de la modificació 
puntual esmentada. 
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als Ajuntament 
dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta.  
Atenent que s’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre la 
declaració de no subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, qui, en 
data 5 d’agost de 2015, ha emès informe pel qual s’indica que l’objecte i l’àmbit de la 
modificació puntual no és cap dels supòsits d’avaluació ambiental estratègica d’acord amb 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, sempre que el futur projecte no 
s’hagi de sotmetre avaluació d’impacte ambiental, en aquest cas caldrà sotmetre aquesta 
modificació puntual al procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària d’acord 
amb l’article 6.1.a de la Llei indicada.. 
Atenent que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació. 
Atenent el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat 
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, i per tant amb el quòrum 
de la majoria absoluta, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 38 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal: “Modificació de les condicions d’ordenació de la clau 
15c5 del polígon d’actuació industrial PAU-10 Val de Zafan”, redactada per l'Arquitecte 
municipal, Jaume Castellví Miralles. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment aprovada a la 
Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre instant la seva definitiva 



aprovació. 
 
5. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 39 DEL POUM: “INCORPORACIÓ DEL 
SERVEI DE CUINA (DESTINAT AL PROPI EQUIPAMENT I ALTRES 
EQUIPAMENTS) A L’ARTICLE 289 DEL POUM, CONCRETAMENT A LA CLAU 
3H. ALTRES EQUIPAMENTS”. 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número 
39 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Incorporació del servei de cuina (destinat 
al propi equipament i altres equipaments) a l’article 289 del POUM d’Amposta, 
concretament a la clau 3h. Altres equipaments”, redactada per l'Arquitecte municipal. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de juliol de 2015, 
aprovà inicialment la proposta de modificació puntual, la qual ha estat exposada al 
públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona 
número 181 del dia 5 d’agost de 2015 i Diari El Punt Avui del dia 31 de juliol de 2015. 
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret 
Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en 
donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina web de l’Ajuntament) de la modificació 
puntual esmentada. 
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als 
Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta.  
Atenent que s’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre la 
declaració de no subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, qui, en 
data 6 d’agost de 2015, ha emès informe pel qual s’indica que la modificació puntual no 
és supòsit d’avaluació ambiental estratègica d’acord la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. 
Atenent que l’Arquitecte municipal emet informe en el que: 
a) Posa de manifest l’existència d’una errada en la redacció de l’article 289 de les 
normes urbanístiques publicat en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 
6867 del dia 8 de maig de 2015 arran de la publicació de l’aprovació definitiva de la 
modificació puntual número 34 del POUM, on no es recull la clau 3e.1, incorporada a 
l’esmentat article arran de la definitiva aprovació de la modificació puntual número 4 
del POUM publicada en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 22 de 
gener de 2009. 
b) Proposa la correcció de l’errada existent en la modificació puntual 39 inicialment 
aprovada, en que respecta al redactat de l’article 289 de les normes urbanístiques, 
mitjançant la incorporació en el redactat del mateix de la clau 3e.1. “Equipament de 
serveis socials: centres assistencials i geriàtrics, residències de gent gran, gent jove i de 
col·lectius específics amb dificultats, públics o privats i allotjaments tutelats de 
titularitat pública, d’interès públic o social. Paràmetres d’ordenació recollits a l’apartat 
10 de l’art. 291.”  
Atenent que durant el termini d'exposició pública s'ha presentat una al·legació pel Sr. 
Llorenç Navarro Senar, president de la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns 
(registre d’entrada número 11997 del dia 27 d’agost de 2015), en la qual es formulen les 
al·legacions següents: 

a) La ubicació en un altre lloc del municipi l’ús proposat en la modificació puntual 



número 39 del POUM. 
b) La rampa ja construïda d’accés a l’edifici no reuneix els requisits mínims en cas 

d’incendi. 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal en relació amb les al·legacions anteriors 
del qual resulta: 

a) La modificació puntual número 39 del POUM pretén una modificació de 
l’article 289 de les Normes urbanístiques del POUM d’Amposta definint un nou 
tipus d’equipament: el de “serveis de cuina (destinats al propi equipament i a 
altres equipaments)” incloent-lo a la clau 3h: altres equipaments, proposant el 
redactat següent: 
Article 289. Sistema d’equipament (Clau 3). Definició, identificació i tipus 
(POUM) 
1. El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos 

públics col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès públic o social 
necessaris en funció d eles característiques socioeconòmiques de la 
població. 

2. Els sòls per a equipaments i dotacions comunitàries, segons llur destinació 
es classifiquen en: 
Altres equipaments (clau 3h) 
Equipaments de tipus divers destinats entre d’altres a: espais firals, 
cementiri, escorxadors, mercats, serveis de cuina (destinats al propi 
equipament i a altres equipaments) i altres centres d’abast, sempre de 
titularitat pública del sòl, bé que de possible gestió privada.” 

b) El compliment de les mesures contra incendis de la rampa d’accés ja executada 
no és objecte de la modificació puntual del POUM. 

Atenent el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat 
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11 membres del 
Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 7 membres del Grup de CiU i des 2 membres del Grup 
del PSC – CP i l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Desestimar l’al·legació presentada pel President de la Federació d’Amposta 
d’Associacions de Veïns sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual número 39 
del POUM, en el que fa referència a la ubicació en un altre lloc del municipi l’ús 
proposat en la modificació puntual número 39 del POUM, en base a les conclusions que 
figuren a l’informe de l’Arquitecte municipal el qual resta integrat en el present acord 
com a fonamentació del mateix. 
SEGON. No entrar en consideració sobre l’al·legació presentada pel President de la 
Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns sobre l’aprovació inicial de la 
modificació puntual número 39 del POUM, en el que fa referència a que la rampa 
d’accés a l’edifici ja construïda no reuneix els requisits mínims en cas d’incendi, per 
quant dita al·legació no té relació amb l’objecte de la modificació puntual del POUM, si 
bé per part de l’Ajuntament es sol·licitarà informe al respecte a la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya 
TERCER. Aprovar la correcció de l’errada existent en la modificació puntual 39 
inicialment aprovada, en que respecta al redactat de l’article 289 de les normes 
urbanístiques, mitjançant la incorporació en el redactat del mateix de la clau 3e.1. 



“Equipament de serveis socials: centres assistencials i geriàtrics, residències de gent 
gran, gent jove i de col·lectius específics amb dificultats, públics o privats i allotjaments 
tutelats de titularitat pública, d’interès públic o social. Paràmetres d’ordenació recollits a 
l’apartat 10 de l’art. 291”, proposada per l’Arquitecte municipal. 
QUART. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 39 del 
Pla d’ordenació urbanística municipal: “Incorporació del servei de cuina (destinat al 
propi equipament i altres equipaments) a l’article 289 del POUM d’Amposta, 
concretament a la clau 3h. Altres equipaments”, amb la incorporació de la correcció de 
l’errada objecte de l’anterior apartat del present acord. 
CINQUÈ. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment aprovada a la 
Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre instant la seva definitiva 
aprovació. 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
NÚMERO 40 DE “CANVI DE LES CONDICIONS D’ORDENACIÓ I 
D’EDIFICACIÓ DE LA SUBZONA 15C4: INDÚSTRIA AÏLLADA ORIOLA”. 
Vista la proposta de modificació puntual número 40 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal: “Canvi en els condicions d’ordenació i d’edificació de la subzona 15c4: 
indústria aïllada Oriola”, redactada per l'Arquitecte municipal . 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus 
membre, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 40 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Canvi en els condicions d’ordenació i d’edificació de la subzona 
15c4: indústria aïllada Oriola”, redactada per l'Arquitecte municipal Jaume Castellví 
Miralles. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de Medi 
Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el que determina 
l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeixi a la declaració de no subjecció de la proposta 
de modificació a avaluació ambiental, per quant resta exclosa dels supòsits de subjecció 
a dita avaluació previstos a l’apartat 1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, mitjançant 
la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la Província i un dels 
diaris de major circulació de la Província, als efectes de la presentació d’al·legacions o 
reclamacions. 
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el 
del municipi d’Amposta. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de dictar les 
disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents acords. 
 
7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC REGULAR DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS D’ÚS GENERAL EN 
EL MUNICIPI D’AMPOSTA. 
Atenent que el Ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 28 d’octubre de 2013, 
va aprovar l’expedient per la contractació de la gestió del servei públic regular de 
transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 d’abril de 2014, va 



adjudicar el contracte per la gestió del servei esmentat a l’empresa La Hispano de 
Fuente En-Segures, SA (HIFE, SA.).  
Atenent que l’article 32 del Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques 
reguladores del contracte esmentat, atorga a l’Ajuntament la facultat de modificar el 
contingut de les línies del servei segons necessitats del servei amb les incidències 
econòmiques que, en el seu cas, es derivin. 
Atenent que per la Regidoria de Governació s’ha formulat proposta de modificació del 
contracte que es concreta en els aspectes següents: 
1. Línia L-1: supressió de parades intermèdies de les expedicions de les 7,35 i 15,00 
hores per permetre la connexió directa entre l’estació d’autobusos i els Instituts. 
2. Línia L-1: establiment d’una nova parada a la Urbanització Favaret. 
3. Línia L-1: modificació del recorregut en les expedicions de les 8,30; 9,30; 10,30; 
11,30; 12,30; 14,30; 15,30; 16,30; 17,30; 18,30 i 19,30 hores de dilluns a divendres 
feiners  i les expedicions de les 8,30; 9,30; 10,30; 11,30 i 12,30 hores de dissabtes 
feiners per la connexió de la Urbanització Favaret mitjançant el servei de transport urbà. 
Atenent que les modificacions proposades no suposen cap tipus d’alteració en el preu 
del contracte. 
Atenent que, en compliment del que disposa l’article 211.1 del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en 
data 20 d’octubre de 2015 es va traslladar de la proposta de modificació del contracte a 
l’empresa concessionària del servei, La Hispano de Fuente En-Segures, SA., per tal que 
en el termini de 10 dies hàbils pogués formular les al·legacions i presentar els 
documents i justificacions oportunes, comunicant aquesta la seva conformitat amb la 
proposta de modificació del contracte. 
Atenent que la previsió recollida en l’article 32 del Plec de clàusules econòmiques, 
administratives i tècniques reguladores del contracte per a la gestió del servei públic 
regular de transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta de poder 
modificar el contingut de les línies del servei segons necessitats del servei amb les 
incidències econòmiques que, en el seu cas, es derivin, faculta a l’Ajuntament per poder 
procedir a la modificació contractual proposada. 
Atenent que el Plec de clàusules no preveu modificacions concretes del contracte, per la 
qual cosa no és d’aplicació l’article 106 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, sinó l’article 107 del mateix. 
Atenent que la modificació del contracte es justifica en la aparició de necessitat noves 
no previstes amb anterioritat en les especificacions del contracte, possibilitat de 
modificació contractual que s’ajusta a l’apartat 1,b) de l’article 107 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. Dita proposta de modificació no altera les 
condicions essencials de licitació detallades a l’apartat 3 de l’esmentat article 107. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la modificació del contracte per la gestió del servei públic regular de 
transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta en els aspectes 
següents: 
1. Línia L-1: supressió de parades intermèdies de les expedicions de les 7,35 i 15,00 
hores per permetre la connexió directa entre l’estació d’autobusos i els Instituts. 
2. Línia L-1: establiment d’una nova parada a la Urbanització Favaret. 
3. Línia L-1: modificació del recorregut en les expedicions de les 8,30; 9,30; 10,30; 



11,30; 12,30; 14,30; 15,30; 16,30; 17,30; 18,30 i 19,30 hores de dilluns a divendres 
feiners  i les expedicions de les 8,30; 9,30; 10,30; 11,30 i 12,30 hores de dissabtes 
feiners per la connexió de la Urbanització Favaret mitjançant el servei de transport urbà. 
4. Les modificacions descrites no suposen cap tipus d’alteració en el preu del contracte. 
SEGON. La modificació contractual serà d’aplicació a partir del dia 2 de novembre de 
2015. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de Governació i a l’empresa 
adjudicatària del contracte. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró demana que en dates especials es miri de poder fer 
modificacions en la ubicació de les parades, i  ara per Tot Sants demana que l’autobús 
funcioni en dissabte i diumenge apropant la parada enfront del Cementiri al carrer 
president Francesc Macià. El Sr. Alcalde respon que ho faran possible i que pren nota 
del suggeriment i indica que per part del Regidor delegat de governació es parlarà amb 
l’empresa concessionària del servei per veure d’arribar a aquests acords puntuals. 
 
8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL 
MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE. 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre del que l’Ajuntament d’Amposta en forma part com a ens consorciat. 
Vist que la Junta General del Consorci, en sessió de 9 de març de 2015 va adoptar, entre 
d’altres, els acords següents: 
PRIMER. Aprovar inicialment, i en cas que no es presentin al·legacions o reclamacions 
definitivament, la modificació dels estatuts del Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre que inclou les modificacions següents: 
1. Incorporació d’un darrer paràgraf al Preàmbul: 
“Les modificacions legislatives sobre el règim jurídic dels consorcis aprovats per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del secor públic i altres mesures de 
reforma administrativa fan necessària una nova reforma estatutària per la seva adaptació 
al nou marc legal.” 
2. Incorporació d’un nou apartat a l’article 2: 
“3. El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre està adscrit a l’Ajuntament 
d’Amposta.” 
3. Nova redacció del paràgraf 1 de l’article 6: 
“1. El govern i administració del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre correspon a 
la Junta General, la qual serà presidida per l'Alcalde d'Amposta, ostentant la 
Vicepresidència el President del Consell Comarcal del Montsià.” 
4. Nova redacció de l’article 17: 
“1.  El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats 
i estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa 
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació 
vigent.  



b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat 
a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la 
normativa local i pressupostària.  
2. El Consorci no pot tenir personal eventual.  
3. El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.” 
5. Nova redacció de l’article 18: 
“1. El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
2. La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament d’Amposta o de 
qualsevol dels altres ens consorciats o pel personal funcionari municipal en què 
deleguin i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior. 
3. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera 
i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció de l’Ajuntament d’Amposta o de 
qualsevol dels altres ens consorciats o per personal tècnic que actuarà per delegació 
d’aquests i que la exercirà d’acord a la normativa aplicable a l’administració local.” 
6. Nova redacció de l’article 22: 
“1. El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics.. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
2. El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 
d’aplicació. 
3. Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’administració del Consorci de la 
que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i 
la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als 
articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
4. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera 
i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a la general. 
5. Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria sota la direcció de la 
Intervenció de l’Ajuntament d’Amposta.” 
7. Incorporació d’un nou article 22 bis: 
“Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament 
d’Amposta per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals.”  
8. Nova redacció de l’article 26: 



“1. Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret 
de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a la Junta General del 
Consorci. 
2. L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 
3. Si l’Ajuntament d’Amposta exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar 
a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació 
dels criteris establerts en la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local.” 
9. Nova redacció de l’article 27: 
“Dissolució del Consorci 
1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
2.  La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
3. La Junta General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. 
4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i 
el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc 
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 
objectius del Consorci. 
7. El patrimoni en cessió d'ús, passarà a la disposició de l'ens que hagi fet en el seu dia la 
cessió. 
SEGON. Notificar a tots els membres consorciats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts atorgant un termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, per 
tal que, en el seu cas, presentin les esmenes que estimin convenients amb el ben entès que 
si no se’n presentessin es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
el termini esmentat. 
TERCER. Ordenar el sotmetiment de l’acord d’aprovació inicial al tràmit d’informació 
pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Butlletí oficial de la província de 
Tarragona i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel termini d’un mes d’acord 
amb el que disposa el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, als efectes d’efectuar les al·legacions i 
esmenes que es tinguin per convenients.” 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en la necessitat d’adequar els 
estatuts a les darreres modificacions normatives. 



Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 
al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 
26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats 
que per a la seva aprovació.  
Atès que la proposta de modificació inicialment aprovada per la Junta General del 
Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, no detalla prou en la seva redacció, 
l’aplicació dels canvis legislatius incorporats per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local i la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa 
i, vist l’informe de la Secretària número 8/2015, de 20 d’octubre. 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el 
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
A proposta de l’Alcaldia, al Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar condicionadament la proposta de modificació dels Estatuts del 
Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, sempre i quan s’afegeixi a la redacció de 
modificació acordada inicialment per la Junta General del Consorci en sessió de 9 de 
març, el que està escrit en negreta i, que tot seguit i es transcriu: 
 1. Incorporació d’un darrer paràgraf al Preàmbul: 
“Les modificacions legislatives sobre el règim jurídic dels consorcis aprovats per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa fan necessària una nova reforma estatutària per la seva adaptació 
al nou marc legal.” 
2. Incorporació d’un nou apartat a l’article 2: 
“3. El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre està adscrit a l’Ajuntament 
d’Amposta.” 
3. Nova redacció del paràgraf 1 de l’article 6: 
“1. El govern i administració del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre correspon a 
la Junta General, la qual serà presidida per l'Alcalde/President de l’Administració 
d’adscripció, ostentant la Vicepresidència el President del Consell Comarcal del 
Montsià.” 
4. Nova redacció de l’article 17: 
“1.  El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats 
i estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants, procedent exclusivament d’una 



reassignació de llocs de treball de les Administracions participants. Aquest personal 
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació 
administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal 
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui 
d’acord amb la legislació vigent.  
b) personal propi del Consorci, que engloba el personal contractat en règim laboral 
amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar 
en el marc de la normativa local i pressupostària, el qual no forma part de la plantilla 
de l’Administració d’adscripció, si bé, el seu règim jurídic serà el de l’Administració 
Pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes 
per a llocs de treball equivalents a aquesta.  
2. El Consorci no pot tenir personal eventual.  
3. El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.” 
5. Nova redacció de l’article 18: 
“1. El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
2. La Secretaria serà exercida amb caràcter preferent per la persona titular de la 
Secretària General de l’Administració d’adscripció, si bé, també podrà ser exercida 
per qualsevol funcionari de qualsevol de les Administracions participants en el 
Consorci, al qual s’hagi exigit per ingressar-hi qualsevol de les titulacions superiors 
que es requereixen per a l’accés a la plaça de Secretaria, d’acord amb la normativa 
dels habilitats nacionals . 
3. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera 
i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció de l’Administració d’adscripció, si bé, 
també podrà ser exercida per qualsevol funcionari de qualsevol de les 
Administracions Participants en el Consorci, al qual s’hagi exigit per ingressar-hi 
qualsevol de les titulacions superiors que es requereixen per a l’accés a la plaça 
d’Intervenció, d’acord amb la normativa dels habilitats nacionals.” 
6. Nova redacció de l’article 22: 
“1. El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics.. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
2. El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 
d’aplicació. 
3. Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’administració del Consorci de la 
que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i 
la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als 
articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
4. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera 



i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a la general. 
5. Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria sota la direcció de la 
Intervenció de l’Ajuntament d’Amposta.” 
7. Incorporació d’un nou article 22 bis: 
“Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Administració 
d’adscripció per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals.”  
8. Nova redacció de l’article 26: 
“1. Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret 
de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a la Junta General del 
Consorci. 
2. L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 
3. Si l’Ajuntament d’Amposta exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar 
a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació 
dels criteris establerts en la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local.” 
9. Nova redacció de l’article 27: 
“Dissolució del Consorci 
1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
f) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
g) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
h) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
i) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
j) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
2.  La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
3. La Junta General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. 
4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i 
el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc 
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 
objectius del Consorci. 
7. El patrimoni en cessió d'ús, passarà a la disposició de l'ens que hagi fet en el seu dia la 
cessió. 



SEGON. Donar trasllat del precedent acord al Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
9. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
Atenent que a la plantilla actual de l'Ajuntament d'Amposta hi consta actualment 1 plaça 
de Coordinador adjunt de l’àrea d’esports, amb codi 06.13.01.01 de caràcter de personal 
eventual actualment vacant, amb una dedicació del 85,71% i amb una retribució bruta 
de 17.573,73 € bruts anuals 
Atenent que existeix la necessitat de crear una plaça de personal eventual de 
“Coordinador de l’Àrea de Serveis al Territori”.. 
En base a l'article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, “les entitats locals aprovaran 
anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s'aprovi el pressupost. Un exemplar 
de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que es dedueixi d'aquesta i de 
la relació de llocs serà un dels documents que integraran el pressupost.” 
Segons l'article 28 del Decret 214/1990, la plantilla un cop aprovada pel Ple de la 
Corporació es publicarà íntegrament, dins del termini de 30 dies següents al d'aquesta 
aprovació al BOPT i al DOGC, i s'enviaran a la vegada còpies a l'Administració de 
l'Estat i al departament de Governació de la Generalitat. La modificació de la plantilla 
no requerirà la publicació de tota la plantilla sinó únicament de l'alcanç concret de la 
modificació citada.  
A la vista dels antecedents i dels fonaments de dret exposats, el Ple de la Corporació, 
per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM i el vot en 
contra dels 7 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del 
membre del Grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Acordar amortitzar la plaça de personal eventual de Coordinador adjunt de 
l’àrea d’esports, amb codi 06.13.01.01.l 
SEGON. Crear la plaça  de personal eventual de coordinador de l’àrea de serveis al 
territori, amb codi 06.00.01, amb una dedicació del 100% i amb una retribució bruta 
anual de 31.000,00 €. 
TERCER. Exposar els acords d'aprovació inicial dels punts anteriors de modificació de 
la plantilla durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis en 
el BOPT i en el DOGC, durant aquest termini es podran presentar al·legacions i 
reclamacions. En el cas, que no s'interposi cap reclamació o al·legació en el termini 
d'exposició pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitivament aprovada. 
QUART. Ordenar que amb el menor temps possible es procedeixi a tramitar la 
modificació de la RLT, per tal d’adequar-la als canvis de la plantilla aprovats. 
CINQUÈ. Enviar una còpia de l'acord de modificació de la plantilla a l'Administració de 
l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC ha votat en contra de la proposta, 
tot i considerar que la plaça de nova creació és necessària, com altres també ho seran. 
Però, per a ell algunes persones que treballen a l’Ajuntament haurien d’anar al carrer i 
junt amb elles hi ha gent bona a la que es deuria d’haver donat una oportunitat. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró explica que el Grup del PSC – CP ha votat en contra de 



la proposta per quant primer ja es va crear una plaça eventual i ara una altra i amb allò 
s’incrementa la despesa en contra del que el seu mateix Grup va considerar positiu en la 
sessió plenària de fixació de retribucions per quant disminuïen el total de  retribucions 
per aquest concepte. Encara que considera necessària la figura del coordinador, creu que 
a la casa hi ha gent suficientment preparada per assumir-ho. Cal tenir en compte també 
que els dos regidors del grup de govern implicats tenen un 85% de dedicació. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré indica que el vot en contra del Grup de CiU deriva de no 
considerar necessària la figura, el seu Grup no la crearia, tot i que és potestat de l’equip 
de govern fer-ho. 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE PRESCRIPCIÓ DE CRÈDITS 
PER DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS. 
Vistos els informe de la Tresorera accidental, de data 12 de març de 2015, en el qual 
s’identifiquen les devolucions per ingressos indeguts que es troben pendent de 
pagament, amb una antiguitat superior a quatre anys des de la data de notificació de 
l’acord 

Relació anul·lació devolució ingressos indeguts (2015) 
Referència Interessat Concepte Import 
001/2015 François Tomàs Arnau Arranjament de la façana 13,33 
002/2015 Raquel Navas Redó Escola d'Art 16,44 
003/2015 Aurnag Zaib Expedició documents 20,00 
004/2015 Marco A.Chavez Solares Llar d'Infants 40,60 
005/2015 Amador Diaz Diaz Servei Transport Adaptat 63,60 
006/2015 Restauració i Façanes Delta SCP Arranjament de la façana 16,66 
007/2015 Nostromo Investment SL. ICIO i Obertura Establiments 10.676,29 
008/2015 Generalitat de Catalunya Subvencions Llar d'Infants 856,38 
009/2015 Juan Andrés Velasco Prats Sanció de trànsit 33,13 
010/2015 Hormiunion SA. Llicència Obres 1.531,88 
011/2015 Bauxa Godoy SL. Recollida Escombraries 40,29 

012/2015 
Activitats Comercials Especials 
SA Guals Permanents 404,27 

013/2015 M.Montserrat Gilabert Bertomeu Abonament Piscina Municipal 37,65 

014/2015 Agustin Caballer Pastor 
Impost vehicles tracció 
mecànica 19,03 

015/2015 Lluis A. Guachamin Velastegui Llar d'Infants La Gruneta 204,54 
016/2015 Miravete Habitat SL. Recollida Escombraries 156,36 
017/2015 Amposta SL. Recollida Escombraries 78,18 
018/2015 Carmen Arasa Casanova Recollida Escombraries 79,47 
   14.288,10 
Vist el informe favorable de la Intervenció Municipal, de data 20 d’octubre de 2015. 
Atenent que, tal i com es determina a l’informe de Intervenció, la competència per 
l’aprovació del present expedient correspon al Ple de la Corporació, el Ple, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM, dels 7 membres de Grup 
de CiU i dels 2 membres del Grup del PSC – CP i l’abstenció del membre del Grup de 
PxC, adopta els següents acords: 



PRIMER. Aprovar  inicialment l’expedient col·lectiu per declarar la prescripció de les 
ordres de pagament que es relacionen, d’acord amb allò establert a l’article 67 de la Llei 
General Tributària 
SEGON. Exposar al públic l’acord adoptat 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 al·legacions que creguin adients. 
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini 
d'exposició al públic no es formulen al·legacions. 
QUART. Que per part de la Intervenció municipal, es procedeixi a donar de baixa en els 
comptes comptables les obligacions anul·lades.  
 
11. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 21 DE MODIFICACIÓ 
DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENTS 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 
918/1534/11000 Coordinador de l'àrea de serveis al territori 6.000,00 € 
901/920/63201 Enllumenat planta baixa Ajuntament 7.500,00 € 
901/920/12009 Paga extraordinària 101.243,00 € 
Total crèdits extraordinaris   114.743,00 
Aplicacions a suplementar 
916/171/21400 Reparació vehicles parcs i jardins 4.000,00 € 
424/333/21300 Manteniment edifici El Casal 1.000,00 € 
313/342/22100 Energia elèctrica Residència Centre Tecnificació 13.000,00 € 
441/4311/22100 Energia elèctrica Fires 7.000,00 € 
143/338/22609 Balls i recitals 56.844,00 € 
420/334/22609 Activitats juvenils 1.600,00 € 
750/011/91300 Amortització préstecs a llarg termini 339.213,54 
    422.657,54 € 

Als efectes de donar compliment allò establert a la disposició addicional sisena de la 
Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al 
destí del superàvit pressupostari es proposa la modificació del capítol 9 de despeses, 
relatiu als passius financers. Vist el informe de Intervenció de 17 de novembre de 2014, 
“Essent el superàvit pressupostari en 2014 en termes SEC de 753.470,62 euros, com a 
resultat de disminuir el import de la capacitat de finançament (1.840.265,18 euros) en 
la reducció de l’endeutament de 2013 (1.553.863,44-467.068,88 (amortització 
extraordinària finançada en romanent de tresoreria afectat resultant de la liquidació 
2013). Quantia que l’entitat haurà de destinar, en primer lloc, a atendre les obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici 
anterior i posteriorment a cancel·lar la resta d’obligacions pendents de pagament amb 
proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior. Una volta 
ateses aquestes obligacions, la quantia resultant s’haurà de destinar en 2015 a reduir 
l’endeutament net o a inversions financerament sostenible, d’acord amb allò establert a 



la disposició addicional sisena de la LOEPSF”, atenent que l’Ajuntament d’Amposta 
va destinar 194.874,51 euros a inversió financerament sostenible, i la quantia de 
220.602,74 euros a finançar les obligacions pendents d’aplicar a pressupost. Donat que 
resta pendent el import de 337.993,37 euros i atenent que ens trobem a finals d’exercici, 
la Corporació destinarà aquest superàvit a l’amortització anticipada parcial del préstec 
formalitzat l’exercici 2010 amb el Banc de Santander, per import de 2.300.000 euros. 
D’aquesta manera, la càrrega financera per al proper exercici serà inferior i l’entitat 
disposarà de major tresoreria per fer front al pagament a proveïdors. 
Realitzat un anàlisis del capítol 6 del Pressupost Municipal, es procedeix a donar de 
baixa el import de la inversió relativa a la urbanització de carrer laterals de Sant 
Cristòfol. Conseqüentment, els excessos de finançament de les mateixes es destinarà a 
amortitzar anticipadament préstec.  
Per a donar compliment a l’article 1 del Reial Decret Llei 10/2015, de 11 de setembre, 
relatiu a la recuperació del 26,23 per cent de la paga extraordinària i addicional del mes 
de desembre de 2012 del personal del sector públic.  
Per al finançament de determinades despeses que no poden demorar-se fins el proper 
exercici, per a les quals no existeix crèdit o el pressupostat resulta insuficient. 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per 
majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 
membres dle Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 7 
membres del Grup de4 CiU, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient número 21 de modificació del pressupost de 2015 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 

Modificació crèdit número 21 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
Suplement de crèdit 422.657,54 
Cap.2: Despeses corrents 83.444,00 
Cap.9: Passius financers 339.213,54 
Crèdit extraordinari 114.743,00 
Cap.1. Despeses de personal 107.243,00 
Cap.6: Inversions Reals 7.500,00 
Finançament 537.400,54 
Cap.1. Despeses de personal 6.000,00 
Cap.2: Despeses béns corrents 11.844,00 
Cap.3: Despeses financeres 49.000,00 
Cap.4: subvencions i transferències corrents 2.600,00 
Cap.5: Fons contingència 20.000,00 
Cap.6: Inversions reals 8.720,17 
Cap.8: Romanent Tresoreria Despeses Generals 439.236,37 

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 
Cement.) 1.000.000,00 € 30/12/2010 7.500,00 

Enllumenat planta 
baixa ajuntament 7500 

      7.500,00   7.500,00 



TERCER. Acordar, una volta aprovat definitivament aquest expedient, l’amortització 
anticipada parcial del préstec formalitzat amb el Banc de Santander durant l’exercici 2010, 
per import total de 2.300.000 euros, per import de 339.213,54 euros 
QUART. 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. 
CINQUÈ. 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 J. Miró explica que l’abstenció del Grup del PSC – CP ha estat 
per considerar que són decisions que corresponen a l’equip de govern, considerant el 
seu Grup que hi ha criteris marcats; però, d’altres no ho estan. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU ha votat en contra en haver quedat 
palès que hi havia diners. Poden estar d’acord amb algunes modificacions: amortització 
de crèdit o paga extraordinària; però, no amb altres: creació de nova plaça eventual que 
no consideren necessària i no entenen que en balls i recitals hi manquen 55.000 euros, 
quan el mes de juny el nou equip de govern ja sabia el que quedava a la partida, 
reconeixent que l’anterior equip de govern es va passar en la despesa de la Festa del 
Mercat a la Plaça, passar-se en aquesta partida en 55.000 euros ho consideren malgastar 
els diners. El Sr. Alcalde respon que en passar-se l’anterior equip de govern en la 
partida de la Festa del Mercat, la partida de festes ja no era suficient per fer front a les 
festes majors que ja es van trobar contractades, havent contractat l’actual govern 
exclusivament les actuacions dels Catarres i els Quicos. 
La Regidora Sra. Ferré repeteix que el seu Grup vota en contra per haver-se passat en 
56.000 euros en festes i per les places de tècnic de participació i coordinador de territori 
no necessàries. Replica el Sr. Alcalde que al Grup de CiU els sembla bé quan ells es 
passaven en les partides; però, no així que ho pugui fer l’actual equip de govern, quant 
la pràctica totalitat de la despesa ja se la van trobar contractada. La Regidora Sra. Ferré 
reitera els motius del vot en contra i diu que l’actual govern ha de gestionar l’herència 
deixada, tant en la part positiva, en quant hi havia recursos, com en la negativa. Acaba 
el Sr. Alcalde responent que ja gestionen l’herència i en allò s’han trobat de tot, fins 
factures de l’any 2006. 
 
12. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ D’OBLIGACIONS CORRESPONENT A 
CONTRACTES MENORS RESPECTE ELS QUALS NO S’HA SEGUIT EL 
PROCEDIMENT ESTABLERT. 
Vista la relació d’obligacions número 447, de data 20 d’octubre de 2015, que ascendeix 
a un import líquid de 18.108,99 €, la qual comença amb F.D.M.per import de 9.350 
euros, i finalitza amb Ferros Amposta – Martin – Serra, SL, per import de 1.793,83 
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 20 d’octubre de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup 
d’EA – AM i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del 
PSC – CP i el del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
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 18.108,99 €, la qual comença amb F.D.M., per import 
de 9.350 euros, i finalitza amb Ferros Amposta – Martin – Serra, SL, per import de 
1.793,83 euros. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró diu que el Grup del PSC – CP s’ha abstingut en la 
votació en haver-hi l’informe desfavorable d’Intervenció de fons. 
 
13. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 17 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercici corrent, recollides comptablement al compte (413), segons el següent detall: 

Org Progr, Eco 
Cod 
Fact NumFact Import Descripció Tercer Aplic.ptaria 

101 334 22609 114874 A/163 258,94 

R-11607, Import factura 
impressió de 2500 entrades, 90 
cartells concert elèctrica 
Dharma, àrea juventut. 40917805T- 

Activitats Musicals 
i 11 de setembre 

101 334 22609 114913 163/15 968,00 

R-12840, Import factura 
actuació de Mano's Rock el 
dia 12 setembre a Amposta, 
diada de Catalunya. B55639645- 

Activitats Musicals 
i 11 de setembre 

102 334 22609 114127 544 87,43 

R-11358, Import factura 
repartiment cartes i cartells 
exposició del Sr. Joan 
Fumado,   40918264E- Exposicions 

106 334 22609 114126 545 159,99 

R-11357, Import factura 
repartiment cartes i mailing 
agenda cultural mes de juliol-
2015.   40918264E- Activitats Culturals 

106 334 22609 114403 VF 74 257,73 

R-11566 Import fra. Reparació 
caixa acústica JBL EON 15  -  
CULTURA,  B43370949- Activitats Culturals 

106 334 22609 114946 34/2015 653,40 

Import factura actuació dia 30-
05-2015, al ball recinte firal 
jubilats municipals.  40931694C- Activitats Culturals 

125 333 22609 114528 174 10,89 

R-11726, Import factura 
material de xapa i fusta per 
activitats del centre d'art lo 
Pati.  B55516082- 

Activitats generals 
Arts Visuals 



125 333 22609 114936 001/2015 85,00 

R-12379, Import minuta pels 
treballs de fotografia exposició 
"Psicogeografia d'un festival 
(10+1 Bouesia) Centre Lo Pati 39927921J 

Activitats generals 
Arts Visuals 

125 333 22609 115056 400 86,37 

R-12247, Import factura 
subminsitre material de 
pintura per activitats del centre 
d'art Lo Pati. B43372002- 

Activitats generals 
Arts Visuals 

125 333 22609 115066 15366 145,50 

R-12110, Import factura pegar 
cartells per comerços i 
establiments per al centre 
d'arts visuals Lo Pati. B43591056- 

Activitats generals 
Arts Visuals 

140 338 22609 114252 67/2015 118,80 

R-11900, Import factura servir 
50 pans, per al premi cursa de 
sacs festa andromines 
festesmajors-2015. F55571277- - Actes jovenils 

140 338 22609 114911 426/2015 493,68 

R-12922, Import factura 
serveivigilància recinte 
exterior pavelló firal 
associació de joves FM2015. 47822744V- - Actes jovenils 

140 338 22609 114935 EXT.6/15 264,00 

R-12652, Import factura 
catering per als membres 
actuació grup musical els 
catarres dia 23/08/2015. B43552801- Actes jovenils 

140 338 22609 114957 201501465 653,40 

R-12592, Import factura 
lloguer cabinas eventos actes a 
la plaá del Castell, dins de les 
festes majors-2015. B43516988- L  Actes jovenils 

140 338 22609 114960 A/126 290,40 

R-12124, Import factura 
lloguer taules i cadires actes al 
recinte del castell dins de les 
festes majors-2015. J43936095- Actes jovenils 

140 338 22609 114964 A/121 363,00 

R-12119, Import factura 
lloguer carpes i taules per al 
concurs andromines dins de 
les festes majors-2015. J43936095- Actes jovenils 

140 338 22609 114966 A/119 145,20 

R-12118, Import factura 
lloguer taules per la festa 
havaneres dins de les festes 
majors-2015. J43936095- Actes jovenils 

140 338 22609 114974 A/139 36,30 

R-12137, Import factura 
lloguer taula, cadires i carpes 
per la festa gimcana bruta dins 
dels actes festes majors-2015. J43936095- Actes jovenils 

141 338 22609 114273 66/2015 1.077,01 

R-11896, Import factura servei 
de càtering per la trobada de 
gegants festes majors-2015.  F55571277- - Actes culturals 

141 338 22609 114281 27/2015 53,90 

R-12000, Import factura servir 
70 aigues per la processó 
amics dels cavalls dins de les 
festes majors-2015.  B43373901 - Actes culturals 

141 338 22609 114833 86 200,20 

R-13014, Import factura per 
100 safates esmorzar per la 
cursa de perchar festes majors-
2015. 40914886W- - Actes culturals 

141 338 22609 114959 A/127 121,00 

R-12125, Import factura 
lloguer cadires per al concert 
de bandes festes majors-2015, 
increment de material. J43936095- Actes culturals 

141 338 22609 114963 A/122 363,00 

R-12120, Import factura 
lloguer taules i cadires per la 
trobada gegants dins dels actes 
festes majors-2015. J43936095- Actes culturals 

141 338 22609 114965 A/120 96,80 

R-12118, Import factura 
lloguer taules per la festa 
havaneres dins de les festes 
majors-2015. J43936095- Actes culturals 



141 338 22609 114969 A/130 145,20 

R-12128, Import factura 
lloguer cadires de fusta per la 
ballda de sardanes dins de les 
festes majors-2015. J43936095- Actes culturals 

141 338 22609 114970 A/131 181,50 

R-12129, Import factura 
lloguer cadires per actes 
Hipica Carlos cid, dins de les 
festes majors-2015. J43936095- - Actes culturals 

141 338 22609 114973 A/138 193,60 

R-12136, Import factura 
lloguer cadires i carpes a la 
plaça del mercat festa country 
dins de les festes majors-2015. J43936095- Actes culturals 

141 338 22609 114975 A/140 72,60 

R-12138, Import factura 
lloguer taula, cadires per la 
festa dones canyeres dins de 
les festes majors-2015. J43936095- Actes culturals 

141 338 22609 114980 VE 5496 129,20 

R-12198, Import factura 
subministre beguda per la 
trobada de gegants festes 
majors-2015.  B43066331- Actes culturals 

142 338 22609 114267 VD-101217 76,23 

R-11532, Import factura per 
medalles pesca dins dels actes 
de les festes majors-2015.   40922218C- Actes esportius 

142 338 22609 114812 003/15 300,00 

R-11717, Import factura 
prestació de serveis relacionats 
en lo patinatge, activitats 
d'esports. G43742972 Actes esportius 

142 338 22609 114987 A/133 145,20 

R-12131, Import factura 
lloguer taules per actes del 
club de birles dins de les festes 
majors-2015. J43936095- Actes esportius 

142 338 22609 114988 A/137 193,60 

R-12135, Import factura 
lloguer cadires per ala festival 
de patinatge dins de les festes 
majors-2015. J43936095- Actes esportius 

143 338 22609 114392 1 11.000,00 

Import factura servir 1250 
racions del sopars dins de les f 
estes majors-2015, al recinte 
ball, AC-PLE-  B43854736- Balls i recitals 

143 338 22609 114958 201501467 266,20 

R-12594, Import factura 
lloguer cabinas eventos músics 
recinte ball festes majors-
2015.  B43516988- - Balls i recitals 

143 338 22609 114976 A/141 242,00 

R-12139, Import factura 
lloguer taula, cadires per la 
festa country dins de les festes 
majors-2015. 

J43936095-
FERRERES SCP - Balls i recitals 

143 338 22609 115068 7/2015 70,58 

R-13104 Import fra. 62 Aigües 
i 5 Refrescos per a 
ORQUESTRA ATALAIA 
Festes Majors 2015  40929184V- Balls i recitals 

143 338 22609 115069 8/2015 190,91 

R-13105 Import fra. 145 
Aiogües,10 refrescos,1 bossa 
gel i 1 botella Cacique EL 
MAFIO + ELS CATARRES 
Festes Majors 2015 40929184V- Balls i recitals 

143 338 22609 115295 0020 275,66 

R-13487 Import fra.Sopar de 
Festes "Els Catarres" 15 
menús i Beguda Extra - 
FESTES MAJORS 2015 52603572L- Balls i recitals 

143 338 22609 115296 0021 273,24 

R-13488 Import fra. Sopar 
Festes "Pepet i Marieta" 15 
menús i Beguda Extra -  
FESTES MAJORS 2015 52603572L- Balls i recitals 

143 338 22609 115302 425/2015 1.261,43 

R-12921 Import fra. Servei 
control Seguretat Accès 
Catarres - FESTES MAJORS 
2015  47822744V- Balls i recitals 



144 338 22609 114952 201501463 889,35 

R-12626, Import factura 
lloguer cabines eventos per al 
recinte ball festes majors-
2015.  B43516988- L Recinte de festes 

145 338 22609 114262 1000426 58,08 

R-11489, Import factura per 
48 diplomes concurs de vestits 
de paper, dins de les festes 
majors-2015. AC-PLE-28-09-
2015. B43903244- Vestits de paper 

145 338 22609 114265 VD-101215 173,59 

R-11533, Import factura per 
trofeus par als vestits de paper 
dins de les festes majors-2015.  40922218C- Vestits de paper 

145 338 22609 114279 010-015 96,03 

R-11998, Import factura 6 
menus servits per als membres 
delsvestits de paper, festes 
majors-2015. B43400456- Vestits de paper 

145 338 22609 114914 A/129 484,00 

R-12127, Import factura 
lloguer carpes per al consurs 
vestits paper festes majors-
2015.  J43936095- Vestits de paper 

145 338 22609 114984 2015/040 605,00 

R-12311, Import factura 
guinatge, assessoria i 
presentacions concurs 
nacional vestits de paper, 
festes majors-2015. B43737162- Vestits de paper 

145 338 22609 115067 11/2015 105,10 

R-13108 Import fra. 105 
Aigües nit dels VESTITS DE 
PAPER Festes Majors 2015  40929184V- Vestits de paper 

146 338 22609 114757 510123 193,96 

R-12142, Import factura 
subministre material per 
l'escenari del ball festes del 
Poble Nou del Delta-2015. A43241207- Festes Poble Nou 

146 338 22609 114778 A15004085 460,16 

R-12058, Import factura gas-
oil del grup electrògen per les 
festes del Poble Nou del delta. A25040924- Festes Poble Nou 

146 338 22609 114839 1 001278 1.513,31 

R-12437, Import factura 
impressió de 350 llibrets festes 
majors del POble Nou del 
Delta-2 015, AC-PLE-  B43457274- Festes Poble Nou 

146 338 22609 114978 A/101 121,00 

R-12112, Import factura 
lloguer carpes + laterals per al 
recinte de ball festes del Poble 
Nou del Delta-2015. J43936095- Festes Poble Nou 

147 338 22609 114949 A/128 314,60 

R-12126, Import factura 
lloguer cadires, taules per la 
festa de la xocolatada actes 
infantils festes majaors-2015. J43936095- Actes infantils 

147 338 22609 114961 A/125 36,30 

R-12123, Import factura 
lloguer taules per als premis 
concurs pintura infantil dins 
de lesfestes majors-2015. J43936095- Actes infantils 

147 338 22609 114962 A/124 423,50 

R-12122, Import factura 
lloguer taules i cadires de fusta 
per al concurs pintura ràpida 
infantil dins de festes majaors. J43936095- Actes infantils 

147 338 22609 114986 74 363,00 

R-12438, Import factura 
actuació pallasso butifarra dins 
dels actes festes majors-2015.  G12827085- Actes infantils 

148 338 22609 114947 51/2015 653,40 

R-12787, Import factura 
actuació dia 18-08-2015, a la 
residencia d'avis de la ciutat 
dins de les festes majaors-
2015. 40931694C- Actes jubilats 

148 338 22609 114951 139 720,03 

R-12614, Import factura per 
180 racions pastes per l'acte 
dels jubilats festes majors- B43633171- Actes jubilats 



2015. 

148 338 22609 114971 A/132 786,50 

R-12130, Import factura 
lloguer taules i cadires acte 
homenatge a la vellesa, dins 
de les festes majors-2015. J43936095- Actes jubilats 

149 338 22609 114037 B0106 300,00 

R-11826, Import factura 
bandes reines Festes i pubilla 
majors 25 anys, Festes 
Majors-2014, AC-PLE-28-09-
2015. B12361812- Pubilles 

149 338 22609 114086 2229 1.009,10 

R-11868, Import factura servir 
82 menus per les pubilles 
festes majors-2015.  B43684026- Pubilles 

149 338 22609 114097 15257 350,00 

R-11510, Import factura servei 
autocar transport urba per la 
nit de les pubilles festes 
majors-2015. B43373992- Pubilles 

149 338 22609 114280 28/2015 148,50 

R-11998, Import factura servir 
15 coques per l'acte de 
pubilles 25-50 anys, festes 
majors-2015. B43373901-A Pubilles 

149 338 22609 114283 A150181 847,00 

R-12010, Import factura 
lloguer equips sonorització 
prego festa major-2015.   B43831643- Pubilles 

149 338 22609 114287 B 0093 412,91 

R-11827, Import factura 
bandes per les reines de festes 
pubilles 25-50 anys, actes 
majors -2015. B12361812- Pubilles 

149 338 22609 114432 1150713095 35,91 

R-11658 Import fra. material 
elèctric per a PUBILLES - 
FESTES MAJORS 2015  B64471840- Pubilles 

149 338 22609 114912 VE 15245 121,00 

R-12086, Import factura 
lloguer faristol pregó festa 
majors-2015.  B43252295- Pubilles 

149 338 22609 114967 A/118 175,45 

R-12116, Import factura 
lloguer cadires i fundes per 
l'acte del pregó dins de les 
festes majaors-2015. J43936095- Pubilles 

150 338 22609 114253 36 605,00 

R-11883, Import factura 
actuació de la agrupació 
musical Xino-xano,festa cosso 
iris festes-2015.AC-PLE-28-
09-2015. G43770304- Coso Iris 

150 338 22609 114272 5 225,01 

R-11917, Import factura 15 
menus per als tractoristes de la 
cabalgata coso iris festes 
majors-2015. X8913050K- - Coso Iris 

151 338 22609 115065 00000845 90,42 

R-12674, Import factura 
material subminsirta per la 
preparació focs artificials 
festes majors-2015. A43107408- - Focs d'artifici 

152 338 22609 114451 04/2015 5.580,00 

R-12825 Import fra. 12.400 
peces de PANOLI PER A 
13/08/2015  -  FESTES 
MAJORS 2015 - AC PLE  G43514876- Repartiment Panoli 

152 338 22609 114968 A/117 447,70 

R-12115, Import factura 
lloguer taules, cadires per al 
repartiment del panoli dins de 
les festes majors-2015. J43936095- Repartiment Panoli  



154 338 22609 114835 2 228,50 

R-12987, Import factura 
entrepans i begudes per als 
membres de protecció civil 
festes majors-2015, plaça de 
bous. 40911601Y- - Bous 

154 338 22609 114841 3 172,00 

R-13220, Import factura servei 
prevenció sanitari, tauri dia 
13/08/2015, festes majors-
2015. X3524531B- Bous 

154 338 22609 114842 VE 1768 200,63 

R-12242, Import factura 
material subministrat per la 
comissió de bous festes 
majors-2015.  F43907955- Bous 

154 338 22609 114844 21/2015 214,10 

R-12412, Import factura 
reposició botiqui anestesies 
animals assilvestrats, festes 
majors-2015. 40929004K- Bous 

154 338 22609 114845 3/2015 18,13 

R-12824, Import factura per 
bocates i aigües per als 
memebres de creu roja actes 
dels bous festes majors-2015. G43514876- Bous 

154 338 22609 114908 1 -2014 384,00 

R-12177, Import factura servir 
32 esmorzar membres de la 
comissió bous festes majors-
2014,  33907946N- Bous 

154 338 22609 115304 4 97,50 

R-13037 Import fra. 25mt de 
Bandera Catalana per a Plaça 
de bous - FESTES MAJORS 
2015  40935099K- Bous 

155 338 22609 114100 2164-01 278,30 

R-11640, Import factura 
impressió de 115 camisetes 
festes majors2015, associació 
dones canyeres 
ampostines.PLE-28-09-15  B43783919- Despeses diverses 

155 338 22609 114101 15 321,09 

R-11643, Import factura per 2 
ponts Amposta dret grans i 6 
de petits, actes protocolaris 
Ajuntament. 78582152F- Despeses diverses 

155 338 22609 114148 CM4754 215,25 

R-11887, Import factura 
gasoleo A, per al grup 
electrogen festes majors-2015.   B43747104- Despeses diverses 

155 338 22609 114259 114 563,85 

R-11890, Import factura 
material divers per regals 
activitats dins de les festes 
majors-2015. 52604676L- Despeses diverses 

155 338 22609 114270 A/161 1.093,21 

R-11565, Import factura per 
diptics, adhseius, entrades 
varies abonaments per les 
festes majors-2015. 40917805T- Despeses diverses 

155 338 22609 114271 VE 240 149,80 

R-11614, Import factura per 
16 samarretes i clitxes per als 
membres de la comissió festes 
majors-2015. B43452234- Despeses diverses 

155 338 22609 114777 1150802798 422,12 

R-11988, Import factura 
material subminsitrat per al 
recintede ball festes majors-
2015.  B64471840- Despeses diverses 

155 338 22609 114791 201501462 181,50 

R-12501, Import factura 
lloguer 2 WC'S-embarcadero 
per les festes majors-2015.  B43516988- - Despeses diverses 

155 338 22609 114838 A/143 1.248,72 

R-12141, Import factura reforç 
personal actes festius dins de 
les festes majors-2015, AC-
PLE- J43936095- Despeses diverses 



155 338 22609 114909 25786 211,90 

R-13354, Import factura servir 
14 menus per membres 
comissió festes majors-2015.  F43484161- - Despeses diverses 

155 338 22609 114953 201501464 266,20 

R-12627, Import factura 
lloguer cabines eventos per al 
recinte del firaires festes 
majaors-2015. B43516988- - Despeses diverses 

155 338 22609 114972 A/136 217,80 

R-12134, Import factura 
lloguer taules i cadires acte 
festesmajors-2015, vermuth 
suc d'anguila. J43936095- Despeses diverses 

155 338 22609 114979 A/134 121,00 

R-12132, Import factura 
lloguer taules de banquet i 
cadires per la festa al mercat 
dins de les festes majors-2015. J43936095- Despeses diverses 

155 338 22609 114983 422 46,90 

R-12305, Import factura spray 
per al marcatje del recinte fires 
festes majors-2015.  E43276211- Despeses diverses 

155 338 22609 114985 0430 323,68 

R-12310, Import factura 
estampació pont del centenari 
a les banderes del centenari, 
festes majors-2015. 78575515V- Despeses diverses 

155 338 22609 115070 9/2015 26,84 

R-13106 Import fra. 8 
Refrescos i 10 Bosses patates 
per a SEGURETAT BALL 
Festes Majors 2015 40929184V- Despeses diverses 

155 338 22609 115071 10/2015 722,23 

R-13107 Import fra. 120 
refrescos i 115 combinats 
TIQUETS AJUNTAMENT 
Ball Festes Majors 2015 40929184V- Despeses diverses 

171 334 22609 114438 A/135 121,00 

R-12133, Import factura 
lloguer cadires per l'acte 
centenati del pont dia 15-08-
2015, festes majors acte 
Montse Castellà J43936095- Activitats centenari 

          48.198,25       

424 333 21300 114930 3472795416 774,91 

R-12200, Import factura 
reparació instal.lació ascensor 
de l'edifici el Casal municipal, 
dia 30-07-2015. A50001726- 

Manteniment 
equips edifici El 
Casal 

          774,91       

916 171 21000 115154 F11501947 10,73 

R-13198 Import fra. 4 
manguitos PE de 20mm i 32 
mm - PARCS I JARDINS 
BRIGADA  B43589415- -  

Conservació Parcs 
i Jardins 

916 171 21400 115123 3042 85,98 

R-12668 Import fra. Reparació 
talla -  gespa  - JARDINERIA 
BRIGADA  40921932X- - 

Reparació vehicles 
Parcs i Jardins 

916 171 21400 115124 3045 373,34 

R-12876 Import fra. Reparació 
maquina talla-gespa - 
SERVEIS JARDINERIA 
BRIGADA  40921932X- - 

Reparació vehicles 
Parcs i Jardins 

916 171 21400 115125 3046 195,72 

R-12877 Import fra. Reparació 
Talla-gespa HONDA - 
SERVEIS JARDINERIA 
BRIGADA  40921932X- - 

Reparació vehicles 
Parcs i Jardins 

916 171 21400 115130 3044 95,35 

R-12875 Import fra. Reparació 
Talla-gespa  - PARCS I 
JARDINS BRIGADA  40921932X- - 

Reparació vehicles 
Parcs i Jardins 

916 171 21400 115132 3050 200,68 

R-13340 Import fra. Reparació 
Talla-gespa i Motoserra - 
PARCS I JARDINS 
BRIGADA  40921932X- - 

Reparació vehicles 
Parcs i Jardins 



916 171 21400 115133 3052 219,13 

R-13591 Import fra. Reparació 
tall-gespa -  PARCS I 
JARDINS BRIGADA  40921932X- - 

Reparació vehicles 
Parcs i Jardins 

916 171 21400 115134 3053 39,94 

R-13590 Import fra. Reparació 
molls de tracció Talla-gespa i 
compra de 5 parells de guants 
Arco T-9 - PARCS I 
JARDINS BR 40921932X- - 

Reparació vehicles 
Parcs i Jardins 

916 171 21400 115136 3051 325,16 

R-13592 Import fra. Reparació 
Talla-gespa - SERVEIS 
PARCS I JARDINS 
BRIGADA  40921932X- - 

Reparació vehicles 
Parcs i Jardins 

916 171 21400 115144 A 713 25,41 

R-13055 Import fra. 1 Càmara 
195/205-16 Trelleborg  roda 
8146-CBB vehi. PARCS I 
JARDINS BRIGADA B43221472- 

Reparació vehicles 
Parcs i Jardins 

916 171 21400 115207 R-15-322 72,57 

R-13525 Import fra. Reparació 
vehicle C-3203-BMP - 
PARCS I JARDINS 
BRIGADA  40917431V- 

Reparació vehicles 
Parcs i Jardins 

918 1533 21400 115269 VE 14425 636,91 

R-12731 Import fra. reparació 
avaria embrague de Peugeot 
Expert 4428-BKT  - SERVES 
FERRALLERIA BRIGADA 77882739R- 

Reparació vehicle 
Brigada 

          2.280,92       

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 21 d’octubre de 2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup 
d’EA – AM i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del 
PSC – CP i el del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
Aprovar les obligacions d’exercici corrent que obren a l’expedient, per import total de 
51.254,08 euros. En tot cas l’aprovació de la mateixa restarà supeditada a l’aprovació 
definitiva de l’expedient número 21 de modificació del pressupost per suplements de 
crèdits i crèdits extraordinaris 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró diu que el Grup del PSC – CP s’ha abstingut en la 
votació en haver-hi l’informe desfavorable d’Intervenció de fons. 
 
14. SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE 
LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT 2013. 
Considerant que el Reial Decret Llei 17/2014, de 28 de desembre, en la seva disposició 
addicional dècima regula el reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les 
Entitats Locals en la liquidació definitiva de la participació en els tributs del Estat del 
any 2013, establint la possibilitat de fraccionar-se en un període de 10 anys. 



L’apartat 2 de dita disposició estableix que la sol·licitud haurà de ser aprovada pel Ple 
de la Corporació i s’haurà de remetre per el Interventor al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per mitjans telemàtiques i amb signatura electrònica amb 
anterioritat al 1 de novembre de 2015. 
L’aplicació definitiva del fraccionament s’iniciarà amb l’entrega a compte de la 
participació en tributs de l’Estat del mes de gener de 2016, essent a partir d’aleshores els 
reintegraments mensuals aplicables els que resulten de dividir el import pendent de 
reintegrar a eixa data dividit per 120 mensualitats, resultant una quantia de 1.679,82 
euros al mes. 
Considerant que l’ampliació sol·licitada es concedirà a les entitats locals que, a més 
d’haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’ens integrants de la 
corporació local corresponents a 2013, tinguin previsió de complir a 31 de desembre de 
2015 amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb el límit de deute públic establert 
en els articles 51 i 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i sempre i quan el seu període 
mig de pagament no superi en més de 30 dies el termini màxim establert en la 
normativa de morositat d’acord amb el període mig de pagament a proveïdors que 
publiquin en el mes d’octubre de 2015, d’acord amb el 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. 
En quant a la previsió del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del 
límit de deute abans esmentat es tindrà en compte la informació d’execució trimestral 
pressupost de 2015 que, corresponent al tercer trimestre de 2015, remeten les entitats 
locals fins 31 d’octubre d’aquest any. 
Vistos els informes d’avaluació d’estabilitat pressupostària realitzada per al segon 
trimestre de 2015 i les previsions relatives a aquest tercer trimestre de 2015, en els quals 
es projecta el compliment de l’objectiu d’estabilitat a 31/12/2015 
Vist igualment els primers càlculs aproximats del període mig de pagament trimestral 
del tercer trimestre de 2015 que no resulta superior en més de 30 dies a termini màxim 
establert en la normativa vigent. 
Considerant que el percentatge del deute sobre els recursos corrents calculat sobre la 
projecció de la liquidació del pressupost de 2015 és de 58,38%, inferior al 75%. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar a l’Administració General de l’Estat el fraccionament en 120 
mensualitats per la devolució de la liquidació definitiva de la participació en els tributs 
de l’Estat de l’any 2013, d’acord amb allò establert al Reial Decret Llei 17/2014, de 28 
de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 
entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
SEGON. Remetre la present sol·licitud per la Intervenció al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb 
anterioritat al 1 de novembre de 2015, de conformitat amb allò previst en el citat reial 
decret, així com habilitar a l’Alcalde a formalitzar els documents necessaris per fer 
efectiva aquesta ampliació. 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER FOMENTAR LA CREACIÓ 
D’HORTS PER ATURATS A AMPOSTA. 



A continuació es dona lectura a la moció que es transcriu literalment: 
“A molts municipis la idea de tenir horts per a ocupar aturats ja fa temps que està en 
marxa, inclòs a municipis urbans amb molt poca terra per treballar. 
Aquí a Amposta tenim molta terra, tenim ciutadans aturats però amb terra, la idea seria 
donar uns microcrèdits per aquells aturats que ho sol·licitessin. 
Tenim gent aturada des de fa molt de temps només van tenir feines esporàdiques, i això 
crema molt. Per això aquesta opció de posar-se en acció, tenir una feina. 
L’opció de poder aconseguir uns petits beneficis, els productes de l’hort el mateix 
ajuntament els pot comprar, després del retorn del microcrèdit (si cal) i donar-los a les 
ONGs que reparteixin menjar. 
Productes frescos a bon preu, amb una inversió mínima sortiríem tots guanyant. 
També hi ha aturats que han estat fent cursos sobre conreu ecològic i podríem mirar 
d’ajudar a tirar endavant a aquest petits projectes. 
Per això demanem. 
1. Estudiar la manera de crear aquest microcrédits i les bases per poder optar-hi, per tal 
que els aturats ampostins que ho sol·licitin puguin posar en marxa els seus horts, siguin 
seus o de l’ajuntament.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. German 
Ciscar. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró manifesta el suport del Grup del PSC – CP indicant que 
es podria afegir la creació d’un banc de terres desocupades, amb una compensació als 
seus propietaris per la cessió en l’IBI o semblant que podrien cedir-se a persones 
desocupades. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el suport del Grup de CiU a la moció. 
El Sr. Alcalde diu que també recolzaran la moció, ja que un punt del seu programa era 
la creació d’un banc de terres, semblant a la proposta. L’únic que no té clar i que haurà 
de ser objecte d’estudi és la creació dels microcrèdits. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar 
la moció transcrita. 
 
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER INFORMAR ALS 
PENSIONISTES D’AMPOSTA DELS COMPLEMENTS A MÍNIMS DE LES 
PENSIONS. 
Tot seguit es dona lectura a la moció següent: 
“Els últims quadre anys he estat testimoni de com serveis socials i jo mateix hem 
acompanyat uns pocs pensionistes d’A,posta a sol·licitar aquests complements. 
En la majoria dels casos es tracta de gent gran que en el seu dia no van sol·licitar 
aquests complements, per exemple l’últim cas un senyor de més de 80 anys, en anar a 
serveis socials per un altre tema, li van gestionar aquest en concret. Aquest senyor 
cobrarà ara gairebé 250 euros més al mes. A més de cobrar de cop els 5 mesos d’ençà 
que ho va sol·licitar fins que li han posat a la pensió. 
L’ajuntament no té cap obligació d’informar els nostres pensionistes d’aquests 
complements, no és competència seva. Però quants serveis donem i no són competència 
nostra. 
Ajudar uns pocs pensionistes no costaria gaire. Informar a la ràdio, la revista fer uns 



pocs cartells i col·locar-los a llocs estratègics i imprimir uns díptics i repartir-los estem 
parlant de 100 o 200 € com a molt. 
A canvi podem aconseguir que alguns pensionistes de la nostra ciutat guanyin qualitat 
de vida, que cobrin el que per llei els hi correspon, però que si no ho sol·liciten no els hi 
donaran mai. 
A més millor que aquests diners estiguin a Amposta a la butxaca dels nostres avis que 
del govern. 
Per això demanem 
1. Fer una campanya informativa ràdio, revista, cartells, diptícs ... des complements a 
mínims als pensionistes d’Amposta.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. German 
Ciscar. 
El Regidor Sr. Francesc J. Diu que el Grup del PSC – CP votarà a favor de la moció ja 
que aquesta va en la línia de creació d‘una oficina d’atenció a les persones que figurava 
en el seu programa. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el suport del Grup de CiU a la moció. 
El Sr. Alcalde diu que també recolzaran la moció que va en la mateixa línia del que 
s’està fent en polítiques d’ocupació i instarà la Regidora de serveis socials i el Regidor 
de mitjans de comunicació per tirar endavant la proposta. 
Amb les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció de la que s’ha donat lectura. 
 
17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER INSTAR AL PLE A TRAMITAR 
L’AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE LA BIBLIOTECA COMARCAL SEBASTIÀ J. 
ARBÓ. 
Seguidament es dona compte de la moció que literalment transcrita diu: 
“Atès que la prestació del servei que dona la Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó és un 
servei municipal obligatori d’interès públic i que per tant no ha de tancar per vacances. 
Atès que és imminent la planificació del calendari de la plantilla laboral dels 
treballadors de la biblioteca per al proper any 2016. 
Atès que els usuaris han de poder utilitzar les instal·lacions durant tot l’any tenint en 
compte que és un lloc de consulta i estudi i així poder donar una resposta adequada en el 
servei de compliment obligat. 
Atès que cal tenir en compte que la biblioteca també és comarcal i per tant s’ha de 
reflectir en el calendari i horari que ha de donar a la resta de municipis. 
Atès que donada l’afluència de visitants a la nostra ciutat durant el mes d’agost es 
troben en que la biblioteca està tancada i que per tant aquest servei públic no es presta. 
Proposta d’acord 
Única: Que per al proper any 2016 i successius, la Biblioteca Comarcal Sebastià J. 
Arbó, estigui oberta al públic tots els mesos de l’any.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus propis termes pel Regidor Sr. Francesc Josep 
Miró. 
El Regidors Sr. German Ciscar i Sra. Isabel Ferré, manifesten el suport dels Grups de 
PxC i CiU a la moció, indicant aquesta darrera que en el seu programa figurava 



l’habilitació d’una aula d’estudi a la biblioteca. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup d’EA – AM també recolza la moció amb la finalitat de 
que el proper any la biblioteca romangui oberta tot l’any i d’analitzar si seria millor 
l’habilitació de l’aula d’estudi que també estava en el seu programa, atès que des de 
l’any 2011 la biblioteca no obria durant tot l’any. 
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat compte. 
 
18. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER PRIORITZAR EN ELS 
PRESSUPOSTOS DE L’ANY 2016 UN PLA D’OCUPACIÓ LOCAL AMB 
RECURSOS PROPIS. 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada per la Regidora Sra. Isabel Ferré en els termes en que ha estat 
presentada. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció, encara 
que considera que potser seria millor una previsió de 50 persones durant 3 mesos i així 
podrien ser més les persones que tindrien dret a alguna prestació posterior i demana que 
es tingui en compte aquesta possibilitat. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró manifesta el recolzament a la moció del Grup del PSC – 
PM, indicant que en el seu programa també figuraven els plans d’ocupació i que 
tanmateix consideren bo el canvi de tipologia a 3 o 4 mesos de durada enlloc dels 6 
proposats a la moció per arribar a més gent amb el mateix cost. 
El Sr. Alcalde diu que estan d’acord amb el fons de la moció i en moltes de les coses 
que han dit els portaveus de la resta de Grups municipals; a ell mateix cada dia se li 
adrecen persones que amb una mínima contractació podrien aconseguir alguna prestació 
(jubilació, atur, etc.). Tots els ajuts de la Generalitat deixen una franja d’edat (entre 30 i 
45 anys) que no poden accedir i és voluntat de l’equip de govern fer plans d’ocupació 
que puguin arribar a aquestes persones. Demana que es modifiqui la moció sense lligar-
la a una quantitat econòmica o a un número de persones determinades, atès que la 
proposta es farà a partir dels informes dels tècnics de serveis socials. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que la moció en els seus acords no proposa cap xifra 
concreta, estant d’acord en eliminar la xifra de 25 persones a que es refereix l’acord 2 
de la moció presentada. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció següent: 
“Ens trobem en el moment que s’han d’elaborar els pressupostos per a l’any 2016 i 
creiem del tot necessari fer un Pla d’ocupació local amb recursos propis per suprimir de 
manera gradual les barreres arquitectòniques, fent incidència en les voreres d’aquelles 
zones de la ciutat on tenim ubicats els eixos cívics i sobretot en la part més antiga de la 
ciutat que estan més malmeses o tenen problemes d’accessibilitat. 
Amb aquest pla d’ocupació es contribuiria a dos objectius: a reduir el nombre de 
persones en exclusió social que es troben en situació d’atur i sense ingressos i retorn de 
la inversió a la ciutat amb la millora d’espais públics. 
Aquest Pla podria donar feina fins a 25 persones en situació vulnerable durant 6 mesos 
amb menys de 200.000 euros dels recursos del pressupost municipal. 
Acords: 



1. Establir l’àmbit d’actuació de la millora més adequat per part dels serveis tècnics 
municipals. 
2. Elaborar el pla local d’ocupació per a persones en situació d’atur amb les 
característiques que creguin més adients els tècnics municipals. 
3. Dotar d’una partida pressupostària suficient per poder realitzar aquest pla durant 
l’any 2016.” 
 
19. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER LA CONTINUÏTAT DE LA 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT D’AMPOSTA AMB L’ESPOT DE “LA CIUTAT AL 
RIU”. 
Finalment es dona lectoria de la moció que textualment diu: 
“Al desembre de 2013 Amposta va obtenir el segell de Destinació de Turisme Esportiu, 
com a ciutat d’excel·lència en la pràctica del rem. L’any 2013 les regidories d’esports, 
cultura i comerç, van encarregar un espot promocional de la ciutat, on l’eix principal era 
la pràctica de l’esport d’alta competició, tot aprofitant per mostrar els altres atractius de 
la ciutat com són els equipaments culturals, la celebració de festes tradicionals, la gran 
tradició musical, el comerç de proximitat amb el nostre producte estrella com és l’arròs i 
la nostra gastronomia, tot això en un espai únic com és el nostre Delta. També hem de 
fer menció que al maig de 2014 va tenir lloc la seva presentació al Palau Robert i que el 
novembre del mateix any va ser premiat per la Diputació de Tarragona amb el premi 
Cartanyà. Durant el primer trimestre de 2015 l’espot va ser protagonista en la 
presentació d’una de les activitats més important de la ciutat com és la carxofada, on el 
públic assistent és majoritàriament de fora del territori de Terres de l’Ebre. 
El grup municipal de CiU creiem que és important donar-li continuïtat a la promoció de 
la nostra ciutat aprofitant aquest espot, per això proposem els següents acords: 
1. Activar un altre cop l’espot a les xarxes socials i als mitjans de comunicació digitals. 
2. Fer-ne difusió a la resta de mitjans de comunicació territorials i nacional. 
3. Fer-ne difusió en les jornades en que la nostra ciutat rep un flux de visitants forans, 
com per exemple la Carxofada, les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs, la Festa del 
Mercat a la Plaça, etc.” 
Defensada la moció per la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda la seva aprovació. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que no sap ben bé si aquest assumpte es deuria 
tractar al Ple, ja que segur que la promoció turística de la Ciutat està en ment de tots els 
membres del Ple sense necessitat de cap moció. 
 
20. PRECS I PREGUNTES. 
El Regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes i precs següents: 
1. Pregunta si està decidit cobrir i no les pistes poliesportives. Respon el Regidor Sr. 
Marc Fornós de forma afirmativa explicant que s’ha arribat a un acord amb les entitats 
que les utilitzen per fer-ho a partir del mes de maig i així no interferir en la temporada. 
2. Demana que s’incrementi la vigilància per evitar que s’aparqui a les parades del bus, 
sap que és difícil, però creu que es deu d’insistir. El Regidor Sr. Miquel Subirats 
informa que la Policia local actuarà de forma més dura sancionant aquestes infraccions i 
al mateix temps s’iniciaran actuacions per fomentar el civisme. 



3. El joc infantil del Parc de Xiribecs, el vaixell pirata, es deuria veure de fer alguna 
cosa per evitar que els usuaris i els seus pares s’embrutin. El Sr. Alcalde respon que per 
pròpia experiència ha de dir que és cert, però els pares ja ho saben encara que es pot 
plantejar la substitució i a tal efecte demanaran pressupost. 
4. Demana si es pot fer alguna activitat semblant a l’Ebre beer que es va celebrar 
recentment a Tortosa amb la finalitat de fomentar el comerç per a productes d’aquest 
tipus. El Regidor Sr. Ramon Bel diu que a Amposta tenen una activitat semblant amb el 
vi i traslladaran la proposta per veure de realitzar-ho conjuntament amb la cervesa. La 
Regidora Sra. Joana Estevez diu que la passada setmana va tenir una entrevista amb un 
empresari d’aquest sector per veure de fer una activitat el proper mes d’abril, proposta 
que estan analitzant. 
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró formula les preguntes i precs següents: 
1. En relació amb el lloguer del local del centre de rehabilitació pregunta quan resta per 
pagar i quan acabarà costant. El Sr. Alcalde diu que no disposa d’aquesta informació ara 
i que les dades demanades li traslladaran a la Regidora que forma part del Consell 
d’administració de l’Hospital. 
2. Agraeix la informació donada per la Regidora de serveis socials, sobre l’increment de 
20 a 40 usuaris del servei de menjador escolar durant l’estiu. 
3. Pregunta a que va ser deguda l’expectació per la visita de l’Alcalde de Tortosa com si 
de benvingut Mr. Marshall es tractes. El Sr. Alcalde respon que es va tractar d’una visita 
amb motiu d’una reunió de treball amb altres alcaldes de les Terres de l’Ebre i no d’una 
visita institucional, es va manifestar una bona connexió i ganes de treballar 
conjuntament pel territori sense que ningú renunciï al millor per al seu municipi. 
4. Exposa que va realitzar l’oferiment, com a Diputat provincial, per fer tot el possible 
per als ciutadans d’Amposta, i li va doldre que recentment l’Ajuntament va acompanyar 
a la Lira i la Filha a la Diputació sense que ell ho sabes, demana que en properes 
ocasions se li comuniqui ja que tots junts poden aconseguir més coses. El Sr. Alcalde 
respon que pren nota, manifestant que la seva voluntat es aquesta si allò és bo per al 
poble. 
5. Estem al mes d’octubre i no figura implementat al pressupost l’increment per a les 
beques per l’excel·lència universitària compromesa en aprovar la moció presentada pel 
seu Grup, i si ja no s’ha fet ara la modificació de crèdits serà complicat per enguany. La 
Regidora Sra. Ines Martí diu que la moció va aprovar-se pensant amb que l’incement 
seria per al proper any. El Sr. Miró diu que la moció no deia això, preveia l’increment 
per al 2015, a la qual cosa respon el Sr. Alcalde que ho miraran i donaran resposta en la 
Comissió informativa corresponent. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré formula les preguntes i precs següents: 
1. Amb l’associació de les Engrescades s’havia arribat a un acord per fer una gossera al 
Polígon de Tosses i pels serveis tècnics s’estava redactant el projecte, preguntant en 
quina situació està l’assumpte. El Regidor Sr. Daniel Forcadell respon que es tracta d’un 
projecte que ha estat aturat 6 mesos i que està pendent d’una reunió amb la Presidenta 
del Consell Comarcal, de moment es segueix utilitzant la gossera actual i es manté la 
proposta d’una nova a Tosses. La Regidora Sra. Ferré pregunta que té a veure el Consell 
Comarcal, responent el Regidor Sr. Forcadell que seria per valorar si altres poblacions 
estarien disposades a la creació d’una gossera comarcal, ja que hores d’ara és la única 
que existeix a la comarca, per tant conclou que es segueix endavant amb la proposta i si 



és necessari es faria més gran. El Sr. Alcalde intervé dient que en moltes ocasions es 
deixen, de forma premeditada, gossos d’altres municipis al davant de la gossera fent 
aquesta una funció per la Comarca, motiu pel qual consideren han de cercar-se 
complicitats. 
2. Es va realitzar la signatura del conveni amb el Club de Tir per la cessió de l’ús de les 
instal·lacions, també d’un del Cetecom o de la visita de l’Alcalde de Tortosa sense que 
s’hagi avisat al seu Grup d’aquests actes als quals els hagués agradat assistir. El Sr. 
Alcalde diu que està d’acord amb la portaveu del Grup de CiU explicant que ha donat 
ordre a la cap de protocol per a que passi avís d’aquest actes a tots els Grups, essent el 
seu desig que no torni a passar. 
3. Fa 3 mesos van demanar 3 informes i encara no han rebut resposta, es va dir que 
s’havia de demanar tot per escrit, i així ho faran, però considera excessiu el termini de 3 
mesos per donar resposta a les seves peticions. El Sr. Alcalde respon que va assabentar-
se de que s’havien presentat la petició sobre les retribucions del cartipàs quan el Grup 
de CiU fa la roda de premsa la passada setmana i diu que ha donat instruccions per a 
que es respongui. La diferència respecte l’anterior govern és que sap segur que 
respondran totes les peticions, no negaran cap informe que es demani, altra cosa és si es 
tarda més om menys, depenent del funcionament administratiu, per a la qual cosa estan 
treballant com ja s’ha explicat en la Comissió i acaba demanant disculpes pel retard. La 
Sra. Ferré accepta les disculpes. 
4. En el tema de les ambulàncies, n’hi havia dos a l’Hospital i ara aquest servei s’ha 
reduït, demana que es facin les gestions per aconseguir recuperar el servei, si no s’ha fet 
ja. El Sr. Alcalde respon que ja ho ha fet, se n’assabenten el mes de juliol pel gremi 
d’ambulàncies en comunicar-los el resultat del concurs, de la pèrdua d’una ambulància 
per la nit, va ser llavors quan es va parlar amb el Delegat de salut qui va comunicar que 
el concurs ja s’havia resolt, Li va sorprendre que per l’anterior equip de govern no 
s’hagués fet res al respecte, sobretot per la vinculació amb el món sanitari de l’anterior 
alcalde. Com Alcalde no està disposat a permetre la pèrdua de serveis, tot i que pel 
Delegat s’explica que es un canvi de serveis, des de l’Ajuntament es faran totes les 
actuacions adients per aconseguir recuperar el servei de la segona ambulància. La 
Regidora Sra. Ferré diu que no està d’acord amb el model i demana que s’insisteixi en 
la recuperació del servei oferint el suport del Grup de CiU per realitzar les accions 
necessàries a tal efecte, si és necessari que sigui el seu Grup qui iniciï els actuacions ho 
faran. El Sr. Alcalde diu que ho podrien haver fet en l’anterior mandat corporatiu, 
respon la Sra. Ferré que llavors no era la portaveu del Grup i no en tenia coneixement. 
El Sr. Alcalde reitera el compromís de seguir insistint en l’assumpte, si bé creu que fins 
després de les properes eleccions no tindran interlocutor. La Sra. Ferré diu que no està 
d’acord amb el que ha fet el Govern de la Generalitat, amb independència de que sigui 
del seu partit. 
5. Demana si es possible habilitar una parada del bus més propera al Casal de jubilats. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les vint-i-una hores i quinze minuts i de tot el que s’ha tractat es formula 
la present acta de la que, com a Secretària, certifico. 

L’ALCALDE,                             LA SECRETÀRIA, 


