
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2015. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 

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

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

Sr. Miquel Subirats i Garriga  
Sr. Marc Fornós i Monllau  

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

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

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

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

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

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

Sr. Germán Ciscar i Pastor 
Secretària: 

Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 
 

A la ciutat d'Amposta, el dia trenta de novembre 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 23 de novembre de 

2015. 
2. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia 1689/2015, de 23 de novembre, de designació 

del coordinador de l’àrea de serveis al territori. 
4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 1502 a 1708 
5. Aprovar inicialment el Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i 

simultània modificació de la relació de llocs de treball 
6. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels espectacles públics i 



activitats recreatives extraordinàries en espais oberts al públic 
7. Aprovar inicialment del Reglament de la venda no sedentària a la ciutat d’Amposta 
8. Aprovar inicialment el reglament del mercat públic d’Amposta  
9. Proposta d’adhesió a la Declaració Universal sobre els Arxius 
10. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos   
11. Proposta d’atorgament de beneficis fiscals 
12. Donar compte del període Mig de pagament – 3r trimestre 
13. Donar compte informe trimestral morositat 3r trimestre 2015 
14. Donar compte informació trimestral enviada al MINHAP en compliment del Reial 

Decret Llei 2105/2014, relatiu al tercer trimestre 2015 
15. Donar compte del càlcul efectuat del cost efectiu dels serveis 2014 
16. Donar compte informe de seguiment del pla d’ajust, relatiu al 3r trimestre de 2015 
17. Expedient número 18 Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 
18. Expedient número 19 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 
19. Aprovació relació de factures respecte les quals no s’ha seguit el procediment 

establert 
20. Aprovació de l’expedient número 26 de modificació del pressupost per crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdits 
21. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP per Instar a tramitar l’amplicació 

del servei d’atenció al públic de les oficines municipals 
22. Moció del grup municipal del PSC-CP en Defensa de la rebaixa de l’IVA cultural 

que afecta a la creació i producción de proximitat i a l’accès a la cultura en l’àmbit 
local 

23. Moció del grup municipal de PXC per Estudiar l’elaboració d’un Pla Director de 
Drenatge Urbà a Amposta 

24. Moció conjunta de tots els grups municipals per Demanar que no es retiri cap 
ambulancia a les Terres de l’Ebre 

25. Moció del grup municipal d’Esquerra d’Amposta per la Substitució de simbología i 
carrers amb noms feixistes 

26. 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 CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2015.. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària duta a terme el 
dia celebrada el dia 23 de novembre de 2015.. 
 
2. DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 
• A. L. M. C. i E.G.T.com a hostesses de Fira Amposta del 5 al 8 de desembre de 

2015. 
• H. V. C. com a tècnica de participació ciutadana de l’1 de novembre de 2015 al 30 

d’abril de 2016. 
• R. S.S. com a educadora de la llar d’infants la Gruneta, jornada laboral completa, 



del 3 de novembre de 2015 fins la finalització de la baixa maternal de l’educadora 
Vanessa Martin Pons. 

• O.M..R. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals del 5 de novembre 
de 2015 al 4 de gener de 2016. 

• C. G. M.com a conserge de l’escola Miquel Granell de l’11 al 30 de novembre de 
2015. 

• S. S. A.com oficial primera electricista del 4 de novembre al 8 de desembre de 
2015. 

• D. S.L.com a model de l’escola d’art del 9 de novembre de 2015 al 30 de juny de 
2016. 

• J. M. A.P.com a xofer del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 
• D. C.V. i S. G. E.com a oficials d’obra del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig 

de 2016. 
• S. S. P. com a jardiner del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 
• M. J. E. H. com a peó de neteja del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 
• M. T. E. M. com a auxiliar administrativa del 16 de novembre de 2015 al 15 de 

maig de 2016. 
• E. R. C. com a auxiliar administratiu del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 

2016. 
• M. V.G. com a auxiliar administrativa del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig 

de 2016. 
• M. S. C.com a auxiliar administrativa del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 

2016. 
• I. C. M de l’1 de desembre de 2015 a l’1 de juny de 2016 per a la realització de les 

tasques de suport a l’oficina de turisme i a Fira Amposta. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 1689/2015, DE 23 DE 
NOVEMBRE, DE DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR DE L’ÀREA DE SERVEIS 
AL TERRITORI.. 
Seguidament es dona compte, restant el Ple assabentat, del Decret de l’Alcaldia número 
1689/2015, de 23 de novembre, que es transcriu a continuació: 
“ANTECEDENTS. 
1)En la sessió plenària celebrada el 26 d’octubre de 2015, s’adoptaren entre d’altres els 
següents acords: 
“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 “. 
2) En el DOGC número 6988, de 2 de novembre de 2015, es donà publicitat a l’anunci 
d’amortització d’una plaça de coordinador adjunt de l’àrea d’esports i de la creació 
d’una plaça de coordinador de l’àrea de serveis al territori, ambdues de personal 
eventual de l’Ajuntament d’Amposta. 
3) En el BOPT número 255, de 4 de novembre de 2015, es donà publicitat a l’anunci 
d’amortització d’una plaça de coordinador adjunt de l’àrea d’esports i de la creació 
d’una plaça de coordinador de l’àrea de serveis al territori, ambdues de personal 
eventual de l’Ajuntament d’Amposta. 
4) El dia 21 de novembre de 2015 finalitzava el termini per presentar possibles 
al·legacions a l’acord plenari de modificació de la plantilla de personal. Durant el 
termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al•legació contra aquest acord plenari. 
5 ) Hi ha una necessitat de nomenar a una persona com a Coordinador de l’Àrea de 
Serveis al Territori de l'Ajuntament d'Amposta com a personal eventual 
FONAMENTS DE DRET. 
I. L’article 104.1 L7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, 
a l’Alcalde li correspon el nomenament i cessament del personal eventual el qual és 
lliure. Aquest personal cessa automàticament en tot cas quan es produeixi el cessament 
o expiri el mandat de l’autoritat a la que presten la funció de confiança o 
d’assessorament. 
II. L’article 104.2 L7/85, disposa que el nomenament del personal eventual, el règim de 
les seves retribucions i la seva dedicació es publicaran en el BOPT i, en el seu cas, en el 
propi de la Corporació. I d’acord amb l’article 304.3 DL 2/2003, de 28 d’abril, per la 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, també 
és preceptiva la seva publicació en el DOGC. 
III. D’acord amb l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal de les Entitats Locals de Catalunya, el nomenament d’aquest 
personal es realitzarà per decret, el qual se n’haurà de donar compte al Ple municipal. 
RESOLC: 
PRIMER. Nomenar al Sr. Joan Jordi Caballé i Estrada,  Coordinador de l’Àrea de 
Serveis al Territori de l’Ajuntament d'Amposta, corresponent a una plaça de personal 
eventual de confiança de l’Ajuntament d’Amposta, amb efectes del dia d’avui, dia 23 de 
novembre de 2015, amb una jornada laboral complerta, equivalent a 37,5 hores 
setmanals, dedicació del 100% i amb una retribució anuals bruta total de 31.000€/bruts, 
per a la realització de les funcions previstes a la plantilla. 
SEGON.  Publicar els presents acords al BOPT i al DOGC. 
TERCER. Donar compte del present Decret de nomenament de personal eventual de 
confiança a la propera sessió plenària municipal.” 
 
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 1502 A 1708 DE 2015. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1502 a 1708 de l’any 2015, restant el 
Ple assabentat. 
 



5. APROVAR INICIALMENT EL PLA D’ORDENACIÓ I D’OCUPACIÓ DE 
RECURSOS HUMANS I SIMULTÀNIA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL. 
Atenent que el passat 13 de juny de 2015 es va constituir la nova corporació municipal, 
com a resultat de les eleccions locals de data 25 de maig de 2015. 
Atenent que el nou govern municipal té la voluntat d’orientar la planificació estratègica 
desenvolupant un marc organitzatiu i de funcionament més eficient i eficaç que 
l’existent fins el moment. 
Atenent que aquests canvis organitzatius per a la millora i la racionalització dels serveis 
existents suposen modificacions tant en la organització funcional de l’ajuntament com 
en el personal adscrit a la corporació. 
Atenent que quant al personal, la planificació que s’impulsa es fonamenta, per tant, en 
l’article 69 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de l’Empleat Públic, que estableix que la planificació dels recursos 
humans a les Administracions Públiques tindrà com a objectiu contribuir a la 
consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en l’ús dels recursos 
econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva 
millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat. 
Atenent que així mateix, l’apartat segon de l’esmentat article 69, manifesta que les 
Administracions Públiques podran aprovar Plans per la ordenació dels seus recursos 
humans, que incloguin, entre d’altres, algunes de les següents mesures: a) Anàlisi de les 
disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre d’efectius, 
com del dels perfils professionals o nivells de qualificació. b) Previsions sobre els 
sistemes d’organització del treball i modificacions d’estructures de llocs de treball. c) 
Mesures de mobilitat d) Mesures de promoció interna i de formació del personal i de 
mobilitat forçosa e) La previsió de la incorporació de recursos humans a través de la 
Oferta Pública d’Ocupació. 
Atenent que cal tenir en compte, a més, l’article 32 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 
de juliol, d’acord amb el qual la creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs 
de treball es realitzarà en tot cas mitjançant la relació de llocs de treball. 
Atenent que l'Ajuntament d'Amposta, en la seva qualitat d'administració pública de 
caràcter territorial ostenta les potestats reglamentàries i d'autoorganització, que la 
faculten per a aprovar, tant el Pla d'Ordenació i d’Ocupació de Recursos Humans com la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball. 
Per tot això i vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, de data 26 de novembre 
de 2015, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres 
presents del Grup d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal i del Regidor Sr. German 
Ciscar i el vot en contra dels 7 membres del Grup de CiU i dels 2 membres del Grup del 
PSC – CP, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació i d’Ocupació de Recursos Humans 
(1a fase) i simultània adequació de l’estructura organitzativa de l’ajuntament d’Amposta 
així com de la relació de llocs de treball, en els següents termes: 
O. Quant a estructura organitzativa funcional: 
- Fusionar l’àrea de Serveis Municipals i Manteniment (codi 06.08)  amb l’àrea 
d’Obres, Urbanisme i Activitats (codi 06.04), donant lloc a l’àrea de Serveis al Territori 



(codi 06.00), i restant la de Serveis (codi 06.00.08) i la d’Obres (codi 06.00.04)  com a 
subàrees dependents de la nova àrea creada. 
- Crear una nova àrea, de caràcter transversal, l’àrea de Participació Ciutadana i 
Transparència, amb codi 06.14. 
- Crear l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, de caràcter transversal, depenent de l’Àrea 
de Règim Interior, Personal i Noves Tecnologies. 
A. Quant a personal eventual: 
- Crear el lloc de treball, personal eventual, de cap de premsa i protocol, adscrit a l’àrea 
d’alcaldia, codi 06.01.01 
- Crear el lloc de treball, personal eventual, de coordinador/a de l’àrea de serveis al 
territori, adscrit a l’àrea de serveis al territori, codi 06.00.01 
- Suprimir el lloc de treball personal eventual, de coordinador/a adjunt a l’àrea 
d’esports, adscrit a l’àrea d’esports, codi 06.13.01.01 
-- Suprimir el lloc de treball personal eventual, d’assessor/a de comunicació, adscrit a 
l’àrea d’alcaldia, codi 06.01.01 
-  Suprimir el lloc de treball personal eventual, d’assessor/a de protocol, adscrit a l’àrea 
d’alcaldia, codi 06.01.02 
- Suprimir el lloc de treball personal eventual, d’assessor/a de promoció econòmica, 
adscrit a l’àrea d’Hisenda, codi 06.03.01.01 
- Suprimir el lloc de treball personal eventual, d’assessor/a d’urbanisme, adscrit a l’àrea 
d’obres, urbanisme i activitats, amb codi 06.04.01 
- Suprimir el lloc de treball personal eventual, d’assessor/a de fires, adscrit a l’àrea 
d’indústria, empresa i fires, amb codi 06.10.02.01 
B. Quant a amortitzacions de llocs de treball: 
- S’amortitza el lloc de treball “agent” de la Policia Local, adscrit a la Unitat de Gestió 
Interna, codi  06.09.01.01.01.01.01.01.02.01.01, a extingir una vegada proveïda 
definitivament la plaça d’inspector/a de la policia local. 
C. Quant a creació de llocs de treball: 
- Es crea el lloc de treball “agent” de la Policia Local, adscrit a Patrulles de Serveis 
Generals, amb codi 06.09.01.01.01.01.02.01.02.02.27 d’acord amb la fitxa descriptiva 
que s’adjunta al present informe com Annex. 
- Es crea el lloc de Tècnic/a d’Administració Especial, A1, adscrit a l’àrea d’Hisenda, 
amb codi 06.03.01.02.01.07, complement de destí 24 i complement específic nivell 
professional 17, d’acord amb fitxa descriptiva que s’adjunta al present informe com 
Annex. 
- Es crea el lloc de Tècnic/a d’Administració Especial, lletrat/da, A1, adscrit a l’àrea de 
Règim Interior, Personal i Noves Tecnologies, Subàrea de règim Interior, Secretaria, 
amb codi 06.02.01.01.01.08, complement de destí 24 i complement específic nivell 
professional 17, d’acord amb fitxa descriptiva que s’adjunta al present informe com 
Annex, i. 
- Es crea el lloc d’administratiu/va, adscrit a l’àrea de Règim Interior, Personal i Noves 
Tecnologies, Subàrea de règim Interior, Secretaria, amb codi 06.02.01.01.01.09, d’acord 
amb fitxa descriptiva que s’adjunta al present informe com Annex. 
D. Quant a modificacions: 
- Modificar l’adscripció de la persona que ocupava el lloc de treball “agent” de la 
Policia Local, adscrit a la Unitat de Gestió Interna, codi 



06.09.01.01.01.01.01.01.02.01.01, per amortització del lloc de treball, al lloc de treball  
“agent”, adscrit a Patrulles de Serveis Generals, amb codi 
06.09.01.01.01.01.02.01.02.02.27. 
- Modificar el sistema de provisió del lloc de treball “inspector/a policia local”, amb 
codi 06.09.01.01.01, en el que figura “concurs de mèrits”,  per “concurs específic de 
mobilitat interadministrativa”. 
- Modificar les adscripcions funcionals dels llocs de treball “auxiliar tècnic 
especialista”, amb codi 06.08.01.01.01, i “tècnic auxiliar”, amb codi 06.08.01.01.01, de 
la subàrea funcional de Serveis Municipals i Manteniment (codi 06.00.08) a l’Àrea de 
Serveis al Territori (codi 06.00), així com les fitxes descriptives dels esmentats llocs de 
treball, en el sentit d’incorporar com a funció específica pròpia de cadascun dels llocs 
de treball “suport a les tasques del coordinador/a de l’àrea de serveis al territori”. 
Modificar, així mateix, la fitxa de “tècnic auxiliar”, amb codi 06.08.01.01.01, quant a 
grup de classificació que s’estableix en B. 
- Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball de cap d’Unitat d’estadística, amb codi 
06.02.01.02.01, en el sentit de suprimir les funcions que exercia de secretària de 
l’alcalde així com l’horari amb flexibilitat i disponibilitat horària, amb la conseqüent 
modificació del complement específic del lloc de treball.   
- Modificar el complement específic establert pel lloc de treball de “responsable 
d’esports i del centre de tecnificació esportiva”, que estava fixat en 1.333,09€, i establir-
lo en 850,35€, suprimint la “dedicació especial. Disponibilitat i flexibilitat superior”. 
- Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball de “cap de les brigades de serveis 
municipals” amb codi  06.08.01, en el sentit de suprimir la dedicació especial establerta, 
relativa a. “Flexibilitat superior 40 hores”, amb la conseqüent modificació del 
complement específic del lloc de treball..  
- Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball de “cap de secció urbanisme”, amb 
codi 06.04.02, en el sentit de suprimir la dedicació “horari amb flexibilitat i 
disponibilitat horària”, amb la conseqüent modificació del complement específic del 
lloc de treball. 
- Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball de “responsable de l’àmbit jurídic”, 
amb codi 06.02.01.01.01.01, en el sentit de suprimir la dedicació “dedicació especial. 
Disponibilitat i flexibilitat superior”, amb la conseqüent modificació del complement 
específic del lloc de treball. 
- Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball “d’agent notificador/a”, amb codi 
06.03.01.02.02.01.05, en el sentit de suprimir la dedicació “horari amb flexibilitat i 
disponibilitat horària”, amb la conseqüent modificació del complement específic del 
lloc de treball. 
- Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball “responsable àmbit econòmic i 
RRHH”, amb codi 06.02.02.01.01, en el sentit de suprimir la dedicació “dedicació 
especial. Disponibilitat i flexibilitat superior”, amb la conseqüent modificació del 
complement específic del lloc de treball, així com suprimir les següents tasques 
específiques: redactar el Pla d'Acció Municipal a 4 anys a partir del programa electoral 
dels grups polítics guanyadors de les eleccions, elaborar el marc pressupostari a mig 
termini i revisar-ho periòdicament per a detectar disfuncions, confeccionar el projecte 
del pressupost municipal de totes les àrees municipals (ingressos i despeses) i definir els 
seus objectius pressupostaris. 



- Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball “agutzil”, amb codi 06.02.01.01.01.04, 
en el sentit de suprimir la dedicació “horari amb flexibilitat i disponibilitat horària”, 
amb la conseqüent modificació del complement específic del lloc de treball. 
- Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball “responsable de serveis socials”, amb 
codi 06.06.01, en el sentit de suprimir la dedicació “horari amb flexibilitat i 
disponibilitat horària”, amb la conseqüent modificació del complement específic del 
lloc de treball- Modificar, així mateix, el grup professional de classificació que 
s’estableix en A1, amb efectes amb l’inici del procediment selectiu per a la provisió 
definitiva del lloc de treball .quant a grup de classificació exigit per a l’accés al lloc i 
amb tots els efectes amb la seva provisió definitiva.  
SEGON. Exposar al públic el present acord, per un termini de 15 dies hàbils, comptats a 
partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
(en endavant, BOPT) i al Tauler d’anuncis municipal, a efectes de presentació 
d’al·legacions. 
TERCER. Considerar definitivament aprovat el present acord en el cas que no es 
presentin al·legacions. 
QUART. Contra l’aprovació definitiva o contra l’acord esdevingut definitiu es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva 
publicació en el BOPT. Alternativament i deforma potestativa, es pot interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent al de la seva publicació. 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la representació dels treballadors i treballadores 
així com a les persones interessades que ocupen aquests llocs de treball. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que si bé és una declaració d’intencions, la lletra li 
agrada en anar en la línia d’eliminar gratificacions; no està en contra de crear alguns 
nous llocs de treball que si donen rendiment siguin benvinguts. Si per ell fora hi haurien 
algunes persones que ja estarien al carrer; però, deixaran un termini de 6 mesos per 
veure si s’acaben els tractes de favor i es subsana la situació anterior. En definitiva la 
proposta li pinta be i davant aquesta s’abstindrà per veure la seva evolució futura. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que s’ha explicat que és una estratègia del govern; 
però, no s’ha volgut debatre amb la resta de Grups per poder fer aportacions, nota a 
faltar una valoració econòmica acurada de la proposta, els sembla correcte i aplaudeixen 
la eliminació de dedicacions especials; però, li manca la explicació del plantejament 
general, només plantejar un primer pas li sembla es vagi fent poc a poc per aprovar-ho, 
sense aquest plantejament global no poden donar suport a la proposta. Per aquesta 
manca de debat i de voluntat de consens, tenint en compte que ja es van manifestar en 
contra de la creació de càrrecs de confiança, el Grup del PSC – CP votarà en contra de 
la proposta. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que ara es presenta una modificació de la relació de 
llocs de treball que va costar molt d’elaborar a la Diputació de Tarragona, modificació 
sobre la que no estan d’acord pels motius següents: manca de quantificació econòmica, 
és cert que hi ha un estalvi però també uns increments que es deurien avaluar; augment 
evident de personal que es va fent de forma paulatina, quan consideren que el personal 
actual és suficient per tirar endavant l’Ajuntament; es limita la promoció interna del 



personal; i ha mancat la negociació amb el comitè d’empresa a qui si consta s’ha 
informat. En definitiva es suprimeixen dedicacions especials, s’incrementen els costos 
sense que allò suposi un major rendiment dels recursos i, per tot el que ha dit el Grup de 
CiU votarà en contra de la proposta. 
El Sr.Alcalde respon al Sr. Ciscar que ara s’aprova una declaració d’intencions, el que 
volen sigui l’Ajuntament en un futur, de forma immediata només es rebaixen 
dedicacions especials o flexibilitat horària que només justifiquen sous elevats, de tal 
forma que directament ara el que s’aprova és una disminució de costos. Al Sr,. Miró li 
assenyala que Esquerra també va votar en contra de l’anterior aprovació de la relació de 
llocs de treball i van impugnar-la davant la Delegació del Govern, conjuntament amb el 
PSC perquè hi havia un informe negatiu de Secretaria i Intervenció, la valoració 
econòmica es realitzarà amb els pressupostos a mesura que es vagin aplicant les 
mesures que ara s’aproven, la proposta és una decisió estratègica de la forma en que 
volen estructurar l’Ajuntament d’una Ciutat com Amposta de 22.000 habitants que 
esperen doni un bon resultat. Hi ha llocs que manquen com l’inspector de la policia 
local o més agents, que potser faran incrementar el cost, però han de donar-se els bons 
serveis que els ciutadans demanden i no només en base a criteris d’eficiència. Tenen 
previst realitzar aquestes modificacions de forma paulatina, no com va fer l’antic equip 
de govern que va estar-se 8 anys per aprovar una relació de llocs de treball que la 
Diputació va fer a mida i que va aprovar-se amb els únics vots favorables de CiU. 
El Regidor Sr. Francesc Miró respon que ell ha aplaudit la proposta d’eliminar les 
dedicacions especials que resolen la denúncia que el seu Grup també va presentar, el 
motiu del seu vot en contra deriva de que han trobat a faltar la voluntat de consens amb 
la resta de Grups municipals, només es va tractar en una sessió de la Comissió 
informativa, és evident que disposar de majoria absoluta els ho permet, com interpreta 
de la intervenció del Regidor delegat, el seu Grup també vol el millor per a la ciutadania 
i per això estan d’acord, per exemple amb l’incremnt de la dotació de  la policia local i 
pel que fa a l’estudi econòmic demanen que es faci, amb independència de si el resultat 
serà més car o menys. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que davant la denúncia dels Grups d’Esquerra i PSC, 
ni el Departament de Governació ni la Subdelegació del Govern han dit res que doni a 
entendre que l’anterior relació de llocs de treball estigués malament; si la modificació 
que es proposa fora en relació a l’inspector de la policia local i 2 agents, segur que 
tindria el vot del seu Grup a favor; però, la proposta no és això, el que fa es incrementar 
el personal i per això no donaran suport a una proposta que l’equip de govern també 
aprovarà en solitari. El Sr. Alcalde respon que és possible que s’aprovi només amb el 
vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció del Sr. Ciscar; però, s’aprovarà amb 
l’informe favorable de Secretaria i Intervenció, no en contra com l’anterior relació. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que la intervenció de la Sra. Ferré l’ha fet reflexionar 
i de vegades te n’oblides dels 100.000 euros de gratificacions que repartien entre els 
seus amics, amb justificacions com l’assessorament a GURSAM quan aquesta societat 
estava sense activitat i ara en liquidació; de vegades recorda com ella i l’anterior 
Alcalde deien que els era indiferent el que digués l’oposició i al final el que fan es 
passar la productivitat a específic perquè si hagués un canvi de govern el seus amics 
poguessin seguir cobrant; es diu que el comitè d’empresa es queixa, però nomes ha estat 
aquell que ha perdut privilegis el que és increïble. Acaba donant les gràcies a la Sra. 



Ferré per haver-lo ajudat a veure les coses clares i anuncia que en lloc d’abstenir-se 
donarà suport a la proposta. 
La Regidora Sra. Ferré intervé dient que no tenia la mínima intenció de dirigir-se al Sr. 
Ciscar; però, creu que ja n’hi ha prou de que fiqui en dubte la professionalitat del 
personal de la casa, el seu Grup no en té cap d’amiguet, el personal feia les tasques 
assignades i per allò rebia la corresponent retribució i ara es vol modificar. El Regidor 
Sr. Ciscar diu que quan es refereix al Convergència ho fa a part de l’anterior equip de 
govern, n’hi havia que treballaven bé, però la Sra. Ferré no era una d’aquestes poques i 
el que realment es feia eren tractes de favor a alguns empleats, així teniom algun policia 
que cobra integrament el sou i no trepitja el carrer i si això no és tracte de favor se m’ha 
d’explicar, la Sra. Ferré replica que si té alguna denúncia a fer, que la faci i si li donen la 
raó en parlaran. 
El Sr. Alcalde intervé dient que es queda en el positiu de la proposta que es realitza per 
millorar el funcionament de l’Ajuntament d’Amposta. 
 
6. APROVAR INICIALMENT DEL REGLAMENT DE LA VENDA NO 
SEDENTÀRIA A LA CIUTAT D’AMPOSTA. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament de la venda no sedentària a la 
Ciutat d’Amposta. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de la venda no sedentària a la Ciutat 
d’Amposta que figura inclosa a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies, 
als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes 
en el Butlletí oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
 
7. APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DEL MERCAT PÚBLIC 
D’AMPOSTA. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament del mercat públic d’Amposta. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament del mercat públic d’Amposta que figura 
inclosa a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies, 
als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes 
en el Butlletí oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
 
8. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS 
ARXIUS. 
Vist l’informe de l’arxiver municipal, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta 
l’acord següent: 



PRIMER. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada 
i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la 
UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació: 
“Declaració Universal sobre els Arxius 
Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i 
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats 
des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts 
fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions 
administratives de les organitzacions. 
Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a 
la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als 
arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix 
els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida. 
Per això, nosaltres reconeixem: 
- el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, 
culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats 
- el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i 
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i 
col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur 
- la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat 
- la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, 
ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa 
- el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial 
i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de 
producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús 
- la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i 
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la 
informació– en la gestió dels arxius 
Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que: 
- s’adoptin i s'apliquin polítiques i normes legals en matèria d’arxius 
- la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els 
organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en l'exercici 
de les seves activitats 
- es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la seva correcta gestió, 
incloent-hi professionals degudament qualificats 
- els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva 
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús 
- els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les relatives als 
drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels usuaris 
- els arxius siguin utilitzats per contribuir a la promoció d'una ciutadania 
responsable.” 
SEGON. Comunicar el present acord a l'Associació d'Arxivers – Gestors de Documents 
de Catalunya (AAC) 
 
9. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE GOSSOS 
PERILLOSOS. 



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



per la infracció de l’article 3.4 i 2.2, a), b) i c) de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i articles 3 i 4  del Decret 
170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos, consistent respectivament en  posseir un gos Stafforshire de raça perillosa i  no 
tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil, no complir les instal·lacions les 
mesures de seguretat i no tenir senyalitzat el recinte de gossos perillosos i  posseir el gos 
sense llicència municipal i sense microxip segons denúncia efectuada pels agents de la 
Policia local  el dia 4 de juliol de 2015  a les 10:05 hores. essent responsable de la 
mateixa el Sr.  Mihail Birdan. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  15 de juliol de 2015 va formular-se 
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedint-
se un termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit 
dintre del termini concedit a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a 
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat l’article 3.4 i 2.2, a), b) i c) de 
la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, i articles 3 i 4  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
L’article 3.4 i 2.2, a), b) i c) de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i articles 3 i 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, 
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als 
àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part del Sr. Mihail Birdan, s’han comés infraccions dels 
articles 3.4 i 2.2, a), b) i c) de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i articles 3 i 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, 
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleu i greu. 
TERCER. Imposar a la infractora una multa  per import de  150,25 € euros que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats 
a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament: si rep la 
notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep 
entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 15 de juliol de 2015, 
per la infracció de l’article 3.4 i 2.2, a), b) i c) de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i article 3 del Decret 170/2002 d’ 
11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, 
consistent respectivament en  posseir un gos Bull Terrier de raça perillosa i  no tenir 



contractada l’assegurança de responsabilitat civil, no complir les instal·lacions les mesures 
de seguretat i no tenir senyalitzat el recinte de gossos perillosos i  posseir el gos sense 
llicència municipal segons denúncia efectuada pels agents de la Policia local  el dia 4 de 
juliol de 2015  a les 10:10 hores. essent responsable de la mateixa el Sr.  Mihail Birdan. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  15 de juliol de 2015 va formular-se 
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedint-
se un termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit 
dintre del termini concedit a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a 
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat l’article 3.4 i 2.2, a), b) i c) de 
la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos i article 3 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
L’article 3.4 i 2.2, a), b) i c) de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 3 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als 
àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part del Sr. Mihail Birdan, s’han comés infraccions dels 
articles 3.4 i 2.2, a), b) i c) de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 3 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleu i greu. 
TERCER. Imposar a la infractora una multa  per import de  150,25 € euros que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats 
a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament: si rep la 
notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep 
entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent. 
 
10. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS. 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia, en haver-se incorporat erròniament. 
 
11. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT – 3R TRIMESTRE. 
Es dona compte que el període mig de pagament referit al tercer trimestre de 2015 
calculat d’acord amb allò que s’estableix al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors 
de les administracions públiques i les condicions i procediment de retenció de recursos 
dels règims de finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és de 29,21 dies. El Ple de la 



Corporació resta assabentat. 
 
12. DONAR COMPTE INFORME TRIMESTRAL MOROSITAT 3R TRIMESTRE 
2015. 
Tot seguit es dona compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria que diu: 
“Els funcionaris que subscriuen en l’exercici de les funcions contemplades als articles 
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 4 i 5 del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informen: 
1. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu article tercer modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, sobre terminis de pagament a contractistes i resta de 
proveïdors per part de l’Administració Pública i en concret, entre altres, la seva 
disposició addicional octava establint que “A partir del dia 1 de gener de 2013 el 
termini en què les Administracions tenen obligació d’abonar el preu de les obligacions 
a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 serà dintre dels trenta dies següents a la 
data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que 
acreditin la realització total o parcial del contracte”. 
2. Que a l’apartat 3 de l’article quart de la referida Llei 15/2010 s’estableix que: “Els 
Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament 
el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint 
el termini”. 
Agregant l’apartat 4 de dit article quart que: “Sense perjudici de la seva possible 
presentació i debat en el Ple de la Corporació local, dit informe haurà de remetre’s, en 
tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 
àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius 
Estatus d’Autonomia, tinguin atribuïda la funció de tutela financera de les Entitats 
locals. Dits òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes”.  
3. Que en l’apartat quatre de l’article cinquè de la Llei 15/2010 s’estableix que: “La 
Intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
incorporarà al informe trimestral a elevar al Ple regulat en l’article anterior, una 
relació de les factures o documents justificatius respecte dels quals hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el citat registre i no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor les absències de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies 
comptats des del dia de la reunió en què tingui coneixement de dita informació, 
publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que li hagin 
presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació” . 
Conseqüentment s’uneixen al present informe els següents resums referits al tercer 
trimestre de 2015 tant d’aquest Ajuntament com de la seva societat municipal Hospital 
Comarcal d’Amposta: 

� De pagaments realitzats en el trimestre. 



� De interessos de demora pagats en el trimestre. 
� De factures o documents justificatius pendents de pagament a final del trimestre. 
� De factures o documents justificatius respecte dels quals, al final de trimestre, 

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

Aquestes dades s’han obtingut directament de la Comptabilitat Municipal, d’acord amb 
la Guia per al Càlcul publicada en l’Oficina Virtual de Coordinació Financera en les 
Entitats Locals.” 
El Ple de la Corporació, resta assabentat de l’informe transcrit. 
 
13. DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRIMESTRAL ENVIADA AL MINHAP EN 
COMPLIMENT DEL REIAL DECRET LLEI 2105/2014, RELATIU AL TERCER 
TRIMESTRE 2015. 
Tot seguit es dona compte de l’informe d’Intervenció que diu: 
“I.- Antecedents. 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del 
funcionament de les Administracions Públiques. A l’article 6 s’estableix l’obligació de 
les Administracions Públiques de subministrar tota la informació necessària per al 
compliment de les disposicions de dita llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el 
seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments comptables, 
així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades. 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, ha desenvolupat les obligacions de subministrament de 
informació previstes en la LOEPSF. Concretament, l’article 16 recull les obligacions 
trimestrals de informació de les entitats locals. 
Atenent a la disposició transitòria única de la Ordre, aquest article ha entrat en vigor el 
dia 1 de gener de 2013.  
L’article 4 de la Ordre imposa la centralització del compliment de la obligació de 
remissió i recepció de informació “En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat 
que exerceixi les seves funcions”. 
II.- Fonaments de dret. 
� Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
� Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 

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

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

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

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

obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012. 
� Ordre HAP/2082/2014, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, 

III.- Informe. 



1. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF, i el desenvolupament del 
mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, concretament els articles 4 i 16 de la 
mateixa, aquesta Interventora ha complert amb la seva obligació de remissió de 
subministrament de la informació trimestral corresponent al tercer trimestre de 2015, en 
temps i forma, el passat 30 d’octubre de 2015. Havent-se tramés la totalitat de la 
informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públicas a través de la 
plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al present 
informe justificant de la remissió. 
2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de remissió, és part 
de la que es recull a l’article 16 de la Ordre HAP/2105/2012, i s’ha materialitzat en els 
formularis que ha dissenyat la Subdirección General de Estudios Financieros y 
Financiación de las Entidades Locales, complimentats a través de la Oficina Virtual 
abans citada. S’adjunta còpia impresa dels formularis remesos.  

Datos presupuesto actualizado y ejecución 

Resumen Clasificación Económica 

Desglose de Ingresos corrientes 

Desglose de Ingresos de capital y financieros 

Desglose de Gastos corrientes 

Desglose de Operaciones de capital y financieras 

Calendario y Presupuesto Tesorería 

Remanente de Tesorería 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Dotación de plantillas y retribuciones 

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 

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

A1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 

A4 Avales de la Entidad 

A5 Flujos internos 

B1 Ventas de acciones y participaciones 

B3 Adquisición de acciones y participaciones 

B4 Operaciones atípicas 

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

Medidas de Racionalizacion 



2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la 
Corporación 

2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades 

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas 

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera 

4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 

3. La informació s’ha subministrat partint de les dades vigents a 30/09/2015, les 
previsions realitzades per a l’elaboració del Pla Pressupostari 2015-2018 i analitzant 
l’evolució tendencial dels darrers anys. Concretament, pel que respecta a les 
Obligacions Reconegudes Netes, respecte el capítol I s’ha previst que el total 
d’obligacions reconegudes serà aproximadament de 8.160.647,60 euros. Respecte el 
capítol 2 s’ha previst una execució de 7.315.749,64 euros, respecte el capítol 4 s’ha 
previst una execució que volta el 74%, i els capítols 7, 8 i 9 s’ha previst una execució 
del 100 %. La resta de capítols s’ha analitzat les obligacions reconegudes a dita data, 
així com l’anàlisi tendencial. Pel que fa als Drets Reconeguts, s’ha partit dels drets 
reconeguts a l’exercici anterior, així com de les previsions realitzades per a l’elaboració 
del Pla Pressupostari 2015-2018, i de4 les informacions facilitades pel cap de l’Oficina 
de Gestió Tributària. 
IV.- Conclusions del informe d’avaluació. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de setembre de 2015, 
l’Ajuntament d’Amposta compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. No 
obstant això, s’haurà de portar a terme el pertinent seguiment de l’execució del 
pressupost per ajustar les estimacions a l’evolució efectiva del mateix.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
14. DONAR COMPTE DEL CÀLCUL EFECTUAT DEL COST EFECTIU DELS 
SERVEIS 2014. 
Seguidament es dona compte del càlcul del cost efectiu dels serveis 2014, corresponent 
als serveis de competències pròpies dels municipis que figuren a l’Annex II de l’Ordre 
MHP/2075/2014, de 6 de novembre, amb el detall següent: 
Servei Cost efectiu 
Enllumenat públic 744.049,93 € 
Cementiri 940.316,10 € 
Neteja viària 575.960,48 € 
Clavegueram 305.247,25 € 
Pavimentació vies públiques 222.124,81 € 
Parc públic 350.050,75 € 
Biblioteca pública 391.152,86 € 
Protecció civil 74.959,47 € 



Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social 

 
849.426,77 € 

Instal·lacions esportives d’ús públic 1.994.924,79 € 
Medi ambient urbà: parcs i jardins públics 350.050,75 € 
Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística 432.580,14 € 
Evacuació i tractament d’aigües residuals 143.533,73 € 
Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l’ens 
local 

 
55.973,52 € 

Policia local 1.988.174,34 € 
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat 7.645,33 € 
Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local 91.759,90 € 
Activitats funeràries 5.457,28 € 
Promoció de l’esport 254.247,67 € 
Instal·lacions esportives 1.436.447,90 € 
Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 80.648,06 € 
Promoció de la cultura 355.618,84 € 
Equipaments culturals 207.534,78 € 
Cooperar amb les administracions educatives corresponents en la 
obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres 
docents 

 
 

1.639.966,19 € 
Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat 
local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació 
primària o d’educació especial 

 
 

537.813,95 € 
Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en 
l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions 

 
 

15.490,28 € 
El Ple resta assabentat. 
 
15. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, RELATIU 
AL 3R TRIMESTRE DE 2015. 
Tot seguit es dona compte de l’informe en relació a la sol·licitud d'informació fixada a 
l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que diu: 
“Vist que mitjançant acord plenari de 30 de març de 2012, l'Ajuntament d'Amposta va 
aprovar el Pla d'Ajust, elaborat d'acord amb el que regula l'article 7 del RD Llei 4/2012, 
i que és conforme al model previst en l'Ordre HAP / 537/2012, de 9 de març, per la qual 
s'aproven el model de certificat individual, el model per a la seva sol·licitud i el model 
de pla. 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretària general de 
coordinació autonòmica i local, amb data 30 abril 2012 va emetre informe favorable al 
Pla d'Ajust aprovat prèviament pel Ple. 
Considerant que dit Ministeri ha alliberat la plataforma de captura de dades relativa al 
"Informe de seguiment del pla d'ajust i altra informació addicional continguda en 
l'article 10 de l'Ordre HAP / 2105/2012", plataforma que estarà disponible fins el 31 



d’octubre de 2015. 
II.- FONAMENTS DE DRET. 
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant RDL 2/2004). 
• RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 

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

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

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

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

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

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

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

Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent; 
Primer.- Que l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, desenvolupa les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, establint en el seu article 10 la 
informació a detallar en els informes de l'Interventor sobre el seguiment dels Plans 
d'Ajust que les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Reial 
decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors. 
Segon.- Que s'ha habilitat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en la 
"Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals" una plataforma 
de captura de dades relativa al "Enviament de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 
aprovat i una altra informació continguda en l'article 10 de l'Ordre HAP / 2105/2012" 
que ha estat emplenada per aquesta Intervenció amb les dades pressupostàries que 
consten en la comptabilitat municipal a 30 de setembre de 2015, acompanyant, com 
Annex a aquest escrit, els següents informes: 
1. Informació addicional trimestral: Desviacions/Informe anual de seguiment del pla 
d'ajust. 
1.1.- Despeses 
1.2.- Ingressos 
2.- Informació d'avals rebuts del sector públic. 



3.- Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
4.- Informació sobre el deute comercial. 
5.- Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
Tercer.- Que l'apartat 1r de l'article 10 de la referida Ordre HAP / 2015/2012, estableix 
que l'Administració que compti amb un pla d'ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l'esmentat ministeri 
abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, en cas de les corporacions locals, 
informació sobre, almenys, els punts següents: 
a) Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l'entitat, 
total del crèdit disponible i el crèdit disposat. 
b) Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
facilitar el pagament a proveïdors. 
c) Operacions amb derivats. 
d) Qualsevol altre passiu contingent. 
e) Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures del 
pla d'ajust. 
f) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en 
aquest Pla per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions. 
Quart.- Que es realitzen les següents explicacions a les desviacions més importants 
reflectides en els informes que s'incorporen a l'annex: 
- Ingressos: D'acord amb l'execució trimestral, i tenint en compte les previsions 
facilitades per l'oficina de gestió tributària, no es preveuen diferències substancials 
respecte al que estableix el pla d'ajust vigent. No obstant, s'ha de dur a terme el 
seguiment adequat per ajustar qualsevol variació existent. Per al càlcul de l'estalvi de les 
mesures adoptades ens hem basat en la situació de partida fixada en el pla d'ajust i que 
calculava l'estalvi de les mesures per comparació entre la previsió dels Drets 
Reconeguts en cada exercici respecte l'any base, any 2011. Així doncs, i malgrat que per 
a aquest exercici 2015 no s'ha realitzat cap increment en les tarifes de les ordenances 
municipals, quantifiquem l'estalvi per la diferència entre l'import ajustat amb els ajustos 
SEC dels DRN 2011, i l'estimació dels DRN en termes SEC a 31 desembre 2015. 
- Despeses: el pressupost de l'exercici 2015 s'està desenvolupant segons les previsions 
sense apreciar-se cap diferència substancial. No obstant, i a l’igual que en matèria 
d'ingressos, es realitzarà el corresponent seguiment per ajustar qualsevol desviació que 
pogués produir-se al llarg dels trimestres. 
Als efectes oportuns, aquest és l'informe d'Intervenció, emès en virtut del que estableix 
l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, remetent una còpia al Sr. Alcalde de la 
Corporació perquè procedeixi a donar compte del mateix en la primera sessió plenària 
que es celebri. 
Cal assenyalar que serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla 
d'ajust de l'Ajuntament d'Amposta en el futur per veure si es consolida el compliment 
dels objectius continguts en el mateix.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
16. EXPEDIENT NÚMERO 18 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 



Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, segons el següent detall: 

Tercer Núm. Fra Data Import Aplic. Ptaria 
Bar Restaurante Troya ene-14 09/08/2014 384,00 154/338/22609 

Surtdecasa 91-14 22/09/2014 795,00 850/439/22602 
EMUTE 30300 01/09/2015 308,55 851/491/22612 
TOTAL       1.487,55     

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les 
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació 
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències 
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 24 de novembre de 
2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del 
Grup d’EA – AM i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del 
Grup del PSC – CP i del Regidor Sr. Ciscar, acorda aprovar les obligacions d’exercicis 
anteriors, per import total de 1.487,55. 
 
17. EXPEDIENT NÚMERO 19 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a les següents 
relacions d’obligacions: 
a) Relació d’obligacions número 517, de data 24 de novembre de 2015, que ascendeix a 
un import brut de 11.638,34 euros, i que comença amb Contregisa, per import de 
2.921,19 euros, i finalitza amb Auxiliar de Firmas y Carreteras, SA, per import de 
2.359,50 euros.  

Tercer Descripció Aplicació Pressupostària Import Aplicació pressupostària 

CONTREGISA - 

Import factura treballs 
arranjament clavegueram c/ 
Migdia  2015/N/911/160/21000/  

        
2.921,19   Conservació xarxa aigües i clavegueres 

UNIÓ ATLETICA 
MONTSIÀ 

R-13171, Import prestació 
serveis tècnics alumnes centre 
tecnificació  2015/N/313/340/22799/  

        
5.040,00   

Treballs docència Centre Tecnificació 
Esportiva 

RAMON BALADA 
CARLOS 

R-15137, Import fra. serveis 
mèdics actes taurins de les festes 
poble nou  2015/N/146/338/22609/  

        
1.317,65   Festes Poble Nou 

AUXILIAR DE 
FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A. 
- 

Import factura subminsitre 
material aglomerat conservació 
vies públiques  2015/N/918/1533/22199/  

        
2.359,50   Material Brigada i altres 

      
     
11.638,34      

b) Relació d’obligacions número 518, de data 24 de novembre 2015, la qual ascendeix a 
un import brut de 15.592,61, i que comença amb Aixells Manteniments, SCCL, per 
import de 544,80 euros, i finalitza amb Pizzeria Moré, SL, per import de 459,90 euros.   



Tercer Descripció operació Aplic.Ptaria  Import  Aplic.Ptaria 

AIXELL MANTENIMENTS, 
S.C.C.L. - 

R-12193, Import factura reparació 
rellotge campanar poble nou  2015/N/901/920/21200/  

         
544,80   

Conservació edificis 
Municipals 

AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A. - 

BIG-BAG AGLOMERADO EN 
FRIO 100  2015/N/910/1532/21000/  

     
1.043,63   Conservació vies públiques 

SOCIETAT MUSICAL UNIO 
FILHARMONICA - 

R-12601, Import fra. despeses  
concert coral aquae  2015/N/141/338/22609/  

         
300,00   Actes culturals 

FUSTES ROCA I CODORNIU S.L. - R-12590, Import factura material vari  2015/N/901/920/21200/  
           

86,13   
Conservació edificis 
Municipals 

LA LIRA AMPOSTINA - 
R-14087, Import factura actuacions 
festes majors  2015/N/141/338/22609/  

         
700,00   Actes culturals 

CURTO FERRÉ MARIA SALOMÉ - 
R-13156 Import fra. Subminstrament 
i col·locació cortina  2015/N/901/920/21200/  

         
330,94   

Conservació edificis 
Municipals 

ASSISTENCIA TECNICA 
INDUSTRIAL S.A.E. -  

R-13794 Import fra. reivsió Itv 
vehicles brigada  2015/N/918/1533/21400/  

         
150,27   Reparació vehicle Brigada 

PNEUMATICS CONESA, S.L - 
R-14144 Import fra. reparació  rodes 
motocarro servei brigada  2015/N/918/1533/21400/  

         
235,51   Reparació vehicle Brigada 

TALLERS LLUíS BARBERÀ, S.L. - 
R-14140 Import fra. treballs reparació 
furgoneta anuncis  2015/N/918/1533/21400/  

     
1.116,00   Reparació vehicle Brigada 

PIXELS & IMPRESSIONS S.L. - 
R-13330 Import fra. confecció  3000 
flyers concert elèctrica dharma  2015/N/101/334/22609/  

         
248,05   

Activitats Musicals i 11 de 
setembre 

VIDAL ARASA JAUME - R-13338 Import fra. gestió cartells  2015/N/101/334/22609/  
         

326,70   
Activitats Musicals i 11 de 
setembre 

ARMERIA FERRE AMPOSTA, S.L. R-13984 Import fra. compra coets  2015/N/155/338/22609/  
           

24,00   Despeses diverses 

FERCAS, S.L. - R-14283 Import fra. material divers  2015/N/901/920/21200/  
         

165,02   
Conservació edificis 
Municipals 

SANCHEZ 2012 S.L. - 
R-14476, Import fra. Treballs 
reparació tallagespa  2015/N/918/1533/21400/  

         
421,75   Reparació vehicle Brigada 

TALLERS DE MAQUINÀRIA 
AMPOSTA, S.L - 

R-14563, Import factura trebals 
reparació màquina picadora  2015/N/918/1533/21400/  

         
686,97   Reparació vehicle Brigada 

ASCENSORES ZENER GRUPO 
PALENCIA S.L.U. 

Fluorescente (1) y varias - Equipo: 
100662  2015/N/901/920/21300/  

           
24,20   

Manteniment instal·lacions 
Edificis Municipals. 

ASCENSORES ZENER GRUPO 
PALENCIA S.L.U. Fluorescente (varios) - Equipo  2015/N/902/920/21300/  

           
33,88   

Manteniment edifici Oficines 
Pl. Espanya 

ASCENSORES ZENER GRUPO 
PALENCIA S.L.U. Rozadera guarnición. - Equipo:  2015/N/901/920/21300/  

         
262,57   

Manteniment instal·lacions 
Edificis Municipals. 

SANCHEZ 2012 S.L. - R-13317 Import fra. Pulverizad  2015/N/303/342/22199/  
         

279,16   
Material Tècnic Pavelló 
Poliesportiu 

AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A. - tn. AC 11 SURF 50/70 D (D8 SIL  2015/N/918/1533/22199/  

         
986,15   Material Brigada i altres 

TOMÀS LLAMBRICH ROSER - 
CERÀMIC ROSER - 

R-14103 Import fra. Cuadre Pont 
d'Amposta  2015/N/021/912/22601/  

           
77,00   

Despeses de protocol i 
representació 

SECURITYPLA, S.L. - R-13316 Import fra.SAT.SERV.Av  2015/N/901/920/21200/  
           

43,56   
Conservació edificis 
Municipals 

LAMARDEFOTOS STOCK 
IMATGES S.L. - R-14703, Import fra. sessió fotoràfica  2015/N/125/333/22609/  

         
605,00   Activitats generals Arts Visuals 

CASTELLÀ PASCUAL ISAURA 
R-14991, Import minuta participació 
proejctes M. Elena  2015/N/125/333/22609/  

         
577,50   Activitats generals Arts Visuals 

BENNASSAR CERDÀ JOAN 
R-15135, Import fra. col.laboració 
artística Sant Andreu  2015/N/125/333/22609/  

         
300,00   Activitats generals Arts Visuals 

PIXELS & IMPRESSIONS S.L. - 
R-15252, Import factura impressió 
400 cartells dones  2015/N/125/333/22609/  

         
237,16   Activitats generals Arts Visuals 

PIXELS & IMPRESSIONS S.L. - 
R-15250, Import fra. Impressió 1000 
díptics del cos en Joc  2015/N/125/333/22609/  

         
284,35   Activitats generals Arts Visuals 

PIXELS & IMPRESSIONS S.L. - 
R-15260, Import factura impressío 
3000 díptics  2015/N/125/333/22609/  

         
387,20   Activitats generals Arts Visuals 

PIXELS & IMPRESSIONS S.L. - 
R-15255, Import fra. Impressió 2000 
postals, 500 cartells...  2015/N/125/333/22609/  

         
838,53   Activitats generals Arts Visuals 



FERRERES SCP - 
R-13666 Import fra. lloguer taules i 
cadires eleccions autònomiques  2015/N/021/912/22601/  

         
152,10   

Despeses de protocol i 
representació 

GINE FERRETERIA - BRICOLAGE, 
S.L. - 

R-13715 Import fra. Material divers 
ferreteria per a esports  2015/N/303/342/22199/  

           
85,96   

Material Tècnic Pavelló 
Poliesportiu 

GONZÁLEZ LLANELI LAURA 

R-15707, Import fra. Honoraris 
participació projectes what time is 
love?  2015/N/125/333/22609/  

         
300,00   Activitats generals Arts Visuals 

VIDRES I PERSIANES BESSÓ, S.L. 
- 

R-14174 Import fra. Reparació  
persiana elèctrica arxiu comarcal  2015/N/901/920/21200/  

           
29,04   

Conservació edificis 
Municipals 

CASTELLÀ ESPUNY 
MONTSERRAT GEMMA - 

R-14305 Import fra. Prestació  serveis 
professionals pont  2015/N/171/334/22609/  

         
720,00   Activitats centenari 

PIXELS & IMPRESSIONS S.L. - 
R-13331 Import fra. 435 entrades i 60 
cartells "El gran juego de Kaffut"  2015/N/106/334/22609/  

         
226,27   Activitats Culturals 

FERRERES DRAGO JUAN CARLOS 
- 

R-13949 Import fra. Repartiment 95 
cartells diada  2015/N/106/334/22609/  

           
96,19   Activitats Culturals 

DELTAO EDICIONES 
R-15013 Import fra. Llibres 3 
Montussaka i 1 caminando con K  2015/N/110/3321/22609/  

           
72,00   Despeses generals Biblioteca 

FERRERES DRAGO JUAN CARLOS 
- 

R-15134 Import fra. Repartiment 
agenda cultural octubre  2015/N/106/334/22609/  

         
185,66   Activitats Culturals 

FERRERES DRAGO JUAN CARLOS 
- 

R-15133 Import fra. Repartiment 
cartells Exposiciói  2015/N/106/334/22609/  

           
86,18   Activitats Culturals 

FERRERES DRAGO JUAN CARLOS 
- 

R-13946 Import fra. Repartiment 
mailing local agenda cultural  2015/N/106/334/22609/  

           
91,16   Activitats Culturals 

IMPREMTA-DISSENY GRÀFIC 
SALVADÓ, S.L. - 

R-14845 Import fra. 300 Invitacions 
impreses a color 2 cares  2015/N/102/334/22609/  

         
187,55   Exposicions 

MANAIN ELEVACIÓ, S.L. - 
R-15059 Import fra. reparació 
carretilla obra 2000 kg  2015/N/918/1533/21400/  

         
745,69   Reparació vehicle Brigada 

PLANCHISTERIA RIGO, S.L. - 
R-15060 Import fra. Reparació 
substitució vidre porta  2015/N/918/1533/21400/  

         
156,88   Reparació vehicle Brigada 

RASTRERO RODA, 
IMMACULADA 

R-15025, Import factura presentació 
pubilles  2015/N/149/338/22609/  

         
294,00   Pubilles 

RASTRERO RODA, 
IMMACULADA 

R-15026, Import fra . Presentacio acte 
passió i vida eqüestre  2015/N/142/338/22609/  

           
94,00   Actes esportius 

RASTRERO RODA, 
IMMACULADA 

R-15028, Import factura presentació 
45a edició concurs vestits paper  2015/N/145/338/22609/  

         
294,00   Vestits de paper 

PIZZERIA MORÉ, S.L 
R-15643, Import factura sopar  
membres comissió festes  2015/N/155/338/22609/  

         
459,90   Despeses diverses 

      
   
15.592,61      

Aquest expedient 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 24 de novembre de 
2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del 
Grup d’EA – AM i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del 
Grup del PSC – CP i del Regidor Sr. Ciscar, acorda aprovar les obligacions d’exercici 
corrent que obren a l’expedient i integrat per les següents relacions d’obligacions:  
a) Relació d’obligacions número 517, de data 24 de novembre de 2015, que ascendeix a 
un import brut de 11.638,34 euros, i que comença amb Contregisa, per import de 
2.921,19 euros, i finalitza amb Auxiliar de Firmas y Carreteras, SA, per import de 



2.359,50 euros 
b) Relació d’obligacions número 518, de data 24 de novembre 2015, la qual ascendeix a 
un import brut de 15.592,61, i que comença amb Aixells Manteniments, SCCL, per 
import de 544,80 euros, i finalitza amb Pizzeria Moré, SL, per import de 459,90 euros 
 
18. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES RESPECTE LES QUALS NO S’HA 
SEGUIT EL PROCEDIMENT ESTABLERT. 
Vista la relació d’obligacions número 513, de data 24 de novembre de 2015, que 
ascendeix a un import líquid de 32.190,38 €, la qual comença amb Albasound, SL, per 
import de 3.267,54 euros, i finalitza amb Sorea SA, per import de 1.557,86 euros, a 
l’objecte de l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en ella contingudes. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les 
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació 
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atès que es tracta de factures corresponents a contractes menors, respecte les quals no 
s’ha seguit el procediment fixat a la normativa vigent i regulat a la Circular 1/2015, 
aprovada en sessió plenària de 30 de març de 2015, respecte les quals s’acredita 
l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal de l’exercici vigent. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències 
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 24 de novembre de 
2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presnets del 
Grup d’EA – AM i l’abstenció dels 7 membres dle Grup de CiU, dels 2 membres del 
Grup del PSC – CP i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les factures 
incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions incloses en la relació que s’adjunta a l’expedient que 
ascendeix a un import líquid de 32.190,38 €, la qual comença amb Albasound, SL., per 
import de 3.267,54 euros, i finalitza amb Sorea, SA., per import de 1.557,86 euros. 
 
19. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 26 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS. 
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2015 el passat 22 de desembre de 2014, ha 
sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden demorar-se fins el 
pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit o el pressupostat resulta insuficient: 
Crèdits extraordinaris 
801/4310/62500 Caseta Nadal 11.110,00 € 
Total crèdits extraordinaris  11.110,00 € 
Aplicacions a suplementar 
313/342/22100 Energia elèctrica Centre de Tecnificació 22.243,64 € 
750/011/91300 Amortització préstecs a llarg termini 308.570,27 
    308.570,27 € 



Per una banda, el crèdit extraordinari es correspon amb l’adquisició d’una caseta de Nadal, 
el import de la qual ascendirà a 11.110 euros. Aquesta inversió es finançarà en càrrec a la 
baixa en altres inversions ja finalitzades. 
D’altra banda, atès que a data actual encara hi ha sobrant part del Romanent de Tresoreria 
per Despeses Generals, es proposa destinar-lo a dos qüestions fonamentals: 
a) Per una banda, a incrementar l’aplicació pressupostària relativa al subministrament 
d’energia elèctrica de la residència del centre de tecnificació, ja que han arribat una sèrie 
de factures corresponents a l’exercici 2014 les quals no estaven previstes. Actualment, s’ha 
demanat informe tècnic al enginyer municipal al respecte de l’adequació de les mateixes, 
de tal manera que, es porta a aprovació aquest suplement per tal que, en cas que s’hagi de 
fer front a aquesta despesa, existeixi crèdit adequat i suficient. 
b) D’altra banda, analitzades les disponibilitats dineràries d’aquest Ajuntament i donat que 
per part del Consell Comarcal s’ha realitzat el pagament relatiu a l’obra Esardi segona fase, 
respecte la qual l’Ajuntament d’Amposta va haver de sol·licitar un préstec per obtenir 
liquidesa, es proposa destinar el import de 308.570,27 euros a amortitzar el préstec 
formalitzat a 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. 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per 
majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del Grup d’EA – AM i dels 2 
membre de Grup del PSC – CP i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU i del 
membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER Aprovar l'expedient núm. 26 de modificació del pressupost de 2015 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 
Modificació crèdit número 26 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
Suplement de crèdit 330.813,91 
Cap.2: Despeses corrents 22.243,64 
Cap.9: Passius financers 308.570,27 
Crèdit extraordinari 11.110,00 
Cap.6: Inversions reals 11.110,00 
Finançament 341.923,91 
Cap.6: Inversions reals 15.297,31 
Cap.8: Romanent tresoreria despeses generals 326.626,60 
SEGON. Modificar l’annex de inversions del pressupost municipal per a l’exercici 2015, 
incloent aquest projecte nou. 
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 308.570,27 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 el Grup del PSC – CP ha recolzat la proposta 
perquè la disponibilitat econòmica ho permet; però, tornar 308.000 euros quan els 



interessos estan baixos hauria estat millor utilitzar-los per ajudar a les famílies 
necessitades.  
La Regidora Sra. Ferré diu que el Grup de CiU no està d’acord amb la compra de la caseta 
de Nadal i si amb l’amortització anticipada. 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un crèdit de 2010 amb un tipus d’interès força elevat, 
havent-hi marge d’utilització del superàvit per amortitzar-lo en part, la resta de recursos es 
destinaran al que ha demanat. 
 
20. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER INSTAR A 
TRAMITAR L’AMPLIACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC  DE LES 
OFICINES MUNICIPALS. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Francesc J. Miró en els termes en que ha estat 
presentada. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que donarà suport a la moció, de fet ja hi ha 
treballadors que ho fan, no per donar servei, sinó per lucrar-se desenvolupant una altra 
activitat, si ho fan per interès propi, millor ho poden fer per atendre els interessos dels 
ciutadans. 
La Regidor Sr. Isabel Ferré demana que la moció hauria de ser més concreta, per 
exemple especificar si seria aplicable a tots els departaments o només a alguns, etc. i, a 
més a més la mesura es deuria pactar amb els treballadors, sense aquestes  condicions, 
el Grup de CiU s’abstindrà en la votació. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup d’EA – AM està en la línia de donar serveis als ciutadans 
1 tarda a la setmana, si be també creu que es deuria negociar prèviament amb el comitè 
d’empresa per a la seva implantació, essent partidaris que aquesta mesura s’apliqui a tot 
el personal, proposant a tal efecte la modificació de la moció, en el sentit de que la 
proposta de l’acord sigui d’iniciar les negociacions amb els representants dels 
treballadors amb l’objectiu de donar servei al menys 1 dia a la setmana. 
El Regidor Sr. Miró diu que la seva proposta es refereix a tot el personal i que accepta la 
proposta de modificació realitzada pel Sr. Alcalde. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
prestar la seva aprovació a la moció següent: 
“Atès que el servei d’atenció al públic de les oficines municipals és en horari pel matí 
de 9 h. fins a 14 h. de la tarda de dilluns a divendres. 
Atès que la jornada laboral dels ciutadans ha anat canviant en els darrers anys adequant-
se a un horari intensiu majoritàriament pels matins i, per tant els hi impedeix poder 
tramitar mols dels actes administratius quotidians. 
Atès que la ciutadania ens està demanant que el servei d’atenció al públic a l’ajuntament 
estigui al dia dels canvis que està tenint la societat en el món laboral. 
Atès que correspon als poders públics donar facilitats als ciutadans en al seva relació 
vers l’administració. 
Proposta d’acord: 
Únic. Que s’iniciïn negociacions amb els representants sindicals dels treballadors amb 
l’objectiu d’ampliar el servei d’atenció al públic de les oficines municipals almenys una 
tarda a la setmana.” 
 



21. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP EN DEFENSA DE LA 
REBAIXA DE L’IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I 
PRODUCCIÓN DE PROXIMITAT I A L’ACCÈS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT 
LOCAL. 
A continuació es dona compte de la moció que es transcriu a continuació, la qual es 
defensada pel regidor Sra. Francesc J. Miró: 
“L’1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada 
de l’impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, 
amb excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%. 
Aquesta mesura no ha tingut l’impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a 
la creació i l’accés a la cultura de la majoria de la nostra ciutadania. 
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés dels 
Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a 
Interpel·lació de  reforma per rebaixar l’iva sobre el sector de la cultura, però foren 
ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP. 
La pujada desproporcionada de l’iva està perjudicant greument a la cultura com a sector 
d’oportunitats de creixement econòmic i també a les possibilitats d’accés a la mateixa 
per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat 
significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat 
reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, 
societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i, 
conseqüentment, de la facturació en el sector cultural. 
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra 
de miopia per part d’aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el 
foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes 
ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts municipis com el nostre. 
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la 
seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper 
principal són també directament perjudicades amb aquesta mesura. 
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada 
de l’iva cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el Grup Municipal Socialista 
de l’ajuntament d’Amposta presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple 
Municipal la MOCIÓ instant al govern d’Espanya a: 

1. Rebaixar l’iva modificant l’article 23 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de 
continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu 
tipus en el 5% -i mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres 
àmbits d’especial interès cultural i especialment aquelles que van directament 
adreçades al públic infantil. 

2. Aplicar un tipus d’iva del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixen del 
reconeixement d’especial interès cultural a l’efecte de mecenatge o patrocini 
amb desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal. 

3. Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l’establiment 
d’un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la 
Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i 



promoció de la creació i el consum cultural. 
4. Aquesta moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, 

al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i 
Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del 
nostre municipi.” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la moció que 
ha estat transcrita. 
 
22. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER ESTUDIAR L’ELABORACIÓ 
D’UN PLA DIRECTOR DE DRENATGE URBÀ A AMPOSTA. 
A continuació es dona lectura a la moció següent: 
“Cada cop que plou a Amposta, la ciutat s’inunda, no es pot caminar pels carrers sense 
acaba tot mullat, és una vergonya que el segle XXI que estem no tinguem els mitjans 
perquè en els dies que plou, les cases no s’inunden i els carrers estiguin intransitables. 
El treball a desenvolupar consistirà en la consecució de les següents fites: 

• Recull d’informació cartogràfica, topogràfica i topològica de la xarxa de 
col·lectors principals del clavegueram existents, així com dels elements de 
captació d’aigua principals. 

• Estudi hidrològic: Identificació i caracterització de les conques hidrogràfiques 
del sistema. Caracterització de la tempesta de disseny. 

• Estudi hidràulic (només al nucli urbà): Construcció d’un model hidràulic 1D 
amb SWMM. Calibratge del model amb esdeveniments extrems registrats. 

• Anàlisi i diagnòstic de la situació actual, que permetrà definir les actuacions 
futures necessàries en el sistema de drenatge urbà per assolir un correcte 
funcionament hidràulic del sistema amb el nivell de protecció adoptat (període 
de retorn). En la mesura que sigui possible, es proposaran tècniques de drenatge 
urbà sostenible (SUDS) en lloc de les tècniques convencionals. 

• Pla d’actuacions o full de ruta amb estimació del cost. 
Per a la realització des càlculs hidràulics del sistema de drenatge de pluvials, es proposa 
elaborar un model matemàtic unidimensional (1D) amb el model de gestió d’aigües 
pluvials EPA SWMM (Storm Water Management Model) de l’Agència de Protecció del 
Medi Ambient dels Estatuts Units (USEPA, US Environmental Protevtion Agency). 
Es tracta d’un model numèric que permet simular el comportament hidrològic - 
hidràulic d’un sistema de drenatge urbà. Aquest model porta més de 30 anys d’ús en els 
Estats Units i s’ha difós per tot el món, sent una eina de càlcul reconeguda en l’àmbit 
mundial. 
Acords: Estudiar l’elaboració d’un pla director de drenatge urbà a Amposta.” 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar defensa la moció en els seus propis termes. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró, diu que el Grup del PSC – CP recolzarà la moció per 
quant entenen que és important planificar, si be creuen que es deuria marcar un horitzó 
de 8 anys per solucionar el problema i que podria ser el designat com coordinador dels 
serveis al territori qui s’encarregués de fer el treball. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU votarà a favor de la moció. 
El Sr. Alcalde diu que certament la moció és encertada, pensen que primer ha de fer-se 
l’anàlisi abans d’emprendre el problema, la persona designada com coordinador de 



serveis al territori podrà fer-se càrrec perfectament del treball, de fet aquesta acció 
estava en el seu programa electoral i ja han fet actuacions amb la comunitat de Regants 
per poder abocar al canal, tenir l’estudi al darrera ajudarà a la solució de la 
problemàtica, en la qual hi ha situacions crítiques que requereixen actuar, com ara en el 
cas del carrer Sant Cristòfol, on a més s’ajunta el problema de carreteres amb la 
desviació de les aigües pluvials cap al clavegueram del carrer esmentat on esta 
connectada l’evacuació de pluvials, generant un problema afegit, quin és que aquestes 
aigües van cap a la depuradora amb l’increment de cost de manteniment que allò 
implica, com així ha avisat en repetides ocasions el Consell Comarcal; acaba dient que 
el Grup d’EA – AM recolzarà la moció. 
El Regidor Sr. Francesc Miró assenyala la importància de separar les xarxes de 
clavegueram i de pluvials, ja que a més dels problemes amb la depuradora a que s’ha 
referit el Sr. Alcalde, el tractament d’aigües pluvials i el seu abocament per mig de la 
depuradora fa que s’hagi de pagar un cànon a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar 
la moció transcrita. 
 
23. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER DEMANAR 
QUE NO ES RETIRI CAP AMBULANCIA A LES TERRES DE L’EBRE. 
Tot seguit es procedeix a la lectura de la moció que es transcriu literalment: 
“La plataforma ciutadana “Salvem les ambulàncies de els Terres de l’Ebre” ha posat en 
marxa una petició de recollida de firmes per demanar que no s’elimini cap ambulància 
d’urgència al territori, concretament es demana que es mantingui la mateixa cobertura 
que ja hi havia. 
Volem que no hi hagin més retallades en la sanitat i, per tant que no es retiri cap 
ambulància de les que donen servei a les Terres de l’Ebre, ni total, ni parcialment, i que 
a més a més aquelles unitats que fa 4 anys es van retallar tornin a donar servei les 24 
hores, perquè una urgència no decideix l’hora en que es produeix, i les persones han de 
tenir cobertura les 24 hores. 
Amb el nou concurs d’adjudicació del servei hi haurà poblacions amb una manca greu 
de cobertura sanitària. 
Amb les retallades no sols hi ha menys hores d’assistència sanitària, si no que el territori 
es veurà afectat en moments de màxima demanda i la comarca més afectada és el 
Montsià, amb tres serveis retallats. 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
1r. Que no es retiri cap ambulància a les Terres de l’Ebre, ni total ni parcialment i que a 
més a més en aquelles unitats que fa 4 anys es van retallar, tornin a donar servei les 24 
hores. 
2. Que a l’igual que els ciutadans d’Amposta estan col·laborant amb la seva signatura, 
que des del nostre ajuntament també es doni suport a la iniciativa de la Plataforma 
salvem les ambulàncies de les Terres de l’Ebre alhora que promovent des del consistori 
mesures en aquest sentit, 
3. Traslladar aquests acords al Gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, Sr. Albert 
Gómez Sorribes, al Delegat Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre, Sr. Francesc Xavier Pallarès Povill, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, 
a tots els Grups parlamentaris i al President de la Generalitat.” 



El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció de la que s’ha donat 
compte. 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus termes pel Sr. Alcalde. 
El Regidor Sr. German Ciscar es felicita per haver anat tots a una per defensar el 
territori i pensa si no seria bo que ara que es parla d’independència, les Terres de l’Ebre 
demanessin la independència. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que per a que les coses vagin bé el que cal es 
treballar bé, no cal la independència. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta que cal felicitar-se per haver realitzat l’actuació 
conjunta sense importar qui governi. 
 
24. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA D’AMPOSTA PER LA 
SUBSTITUCIÓ DE SIMBOLOGÍA I CARRERS AMB NOMS FEIXISTES. 
Finalment es dona compte de la moció que diu: 
“Des dels inicis de la seva presència a l’Ajuntament d’Amposta el Grup Municipal 
d’Esquerra d’Amposta ha presentat en cadascuna de les diferents legislatures mocions 
demanant el canvi dels noms dels carrers de la nostra ciutat que homenatgen a persones 
impulsores d’una ideologia totalitària, com és el cas del carrer Ruiz de Alda, fundador 
de la Falange; o bé, a militars feixistes, com Garcia Morato. 
D’igual manera també hem demanat la retirada de tota simbologia franquista encara 
present i que segons el cens realitzat pel Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya, consta de catorze plaques d’habitatges en les quals es troba representada la 
icona del jou i les fletxes. 
Aquest any 2015 commemorem tres efemèrides històriques significatives: el 70è 
aniversari de l’alliberament dels camps d’extermini nazi on van ser assassinats diversos 
ampostins; el 75è aniversari de l’afusellament del president de la Generalitat de 
Catalunya, Lluís Companys (únic president escollit democràticament de l’Europa 
occidental executat pel feixisme); i el 40è aniversari de la mort de General Francisco 
Franco. 
En el marc d’aquestes efemèrides és hora que noms i simbologia feixista deixin de tacar 
el bon nom de la nostra ciutat, i que en defensa dels valors democràtics restituïm la 
memòria històrica, perquè la memòria no és només convenient; sinó necessària. Convé 
que l’ajuntament d’Amposta restauri la dignitat d’aquells que van morir o van ser 
represaliats per un règim totalitari i brutal com ho va ser el franquista. Per això el primer 
pas que proposem de fer és que els noms i els símbols d’aquells que van dirigir o 
participar en aquest règim totalitari deixin de ser presents a les façanes de la nostra 
ciutat. 
L’enaltiment de feixistes no és un element a sotmetre a la participació ciutadana perquè 
entenem que és el nostre deure moral i polític combatre el feixisme. Que per respecte a 
la memòria de tots aquells que van patir la repressió pel fet de defensar un sistema 
democràtic, és de justícia eliminar del nostre municipi aquells signes externs que 
dignifiquen o enalteixen aquell règim. No fer-ho seguiria empobrint la nostra 
democràcia, el nom d’Amposta, i una vegada més, les víctimes de la dictadura feixista. 
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 



• Primer: Canviar i substituir els noms d’aquells carrers que fan referència a 
personatges i fets vinculats al franquisme com són Ruiz de Alda i Garcia 
Morato. 

• Segon: Substituir de manera progressiva la totalitat de plaques de “Vivienda de 
Protecció Oficial” amb el “Yugo y la Flechas” que hi ha al parc d’habitatges 
d’Amposta. 

• Tercer: Facilitat des de l’ajuntament els mitjans i suport necessari a tots els 
veïns afectats pels canvis.” 

Intervencions dels membres: 
El Sr. Alcalde, abans de donar la paraula al portaveu del Grup d’EA – AM, diu que 
aquesta és una moció que Esquerra ha vingut presentant des dels anys 90 i espera que 
ara s’aprovi. 
El Regidor Sr. Miquel Subirats defensa la moció en els seus termes. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que votarà a favor de la moció i demana que des de 
l’Ajuntament es doni suport als veïns en els tràmits que hauran de realitzar arran de la 
modificació de la denominació dels carrers. 
El Regidor Sr. Francesc J,. Miró diu que li sembla incomprensible que la moció no 
s’hagués aprovat abans; demana que hagi una comissió assessora per analitzar els nous 
noms dels carrers i que es tingui cura d’ajudar als veïns afectats pels canvis que deuran 
de realitzar (DNI, carnet de conduir, etc.) intentant ajudar-los a solucionar un problema 
força feixuc. 
El Sr. Alcalde respon que està d’acord amb l’existència de la comissió: de fet la 
Comissió de cultura està treballant-hi; i en donar suport als veïns afectats. Respecte la 
no aprovació abans de la moció, ell sempre ha mantingut sobre aquest tema que la 
memòria històrica no es consulta, ara be els canvis han de fer-se amb tranquil·litat i amb 
les màximes facilitats per als veïns. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que abans no s’havia aprovat perquè als carrers 
indicats hi viu gent molt gran i el seu grup era partidari de realitzar una consulta als 
veïns sobre el canvi de nom dels carrers, ara entén que aquesta consulta no es realitzarà, 
encara que creu que els veïns haurien de poder-se pronunciar sobre el nou nom dels 
carrers. El Grup de CiU s’abstindrà en la votació. El Sr. Alcalde respon que com ja ha 
dit abans sobre la memòria històrica no es consulta, mostrant-se d’acord amb la 
possibilitat de que es pugui consultar els veïns sobre el nou nom dels carrers. 
La Regidora Sra. Ines Martí explica que a la Comissió de cultura s’ha parlat d’aquest 
assumpte i s’està realitzant recerca per veure si històricament hi ha alguna referència en 
els carrers per la seva nova denominació, essent la intenció la de fer-ho el millor 
possible en base a dita recerca. 
Després de les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 10 membres presents del Grup d’EA – AM, dels 2 membres del Grup del 
PSC – CP i del Regidor Sr. German Ciscar i l’abstenció dels 7 membres del Grup de 
CiU, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
25. PRECS I PREGUNTES. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que va demanar la investigació sobre el no pagament 
de la taxa per assistència a la llar d’infants dels fills de les treballadores. Ara li han 
comentat que revisant els comptadors de la llum del bar del parc de Xiribechs, CIU no 



cobrava el consum d’energia del bar, demana que es faci una investigació sobre aquests 
assumpte, no val la ignorància, l’Alcalde signa per donar d’alta el comptador i durant 4 
anys no s’ha cobrat el subministrament, com ha dit no val al·legar ignorància, ja que a 
les mateixes factures s’adverteix per un funcionari que el consum correspon al bar, es 
parla de gairebé 40.000 euros que Convergència no tenia problema en regalar per 
després fer els discurs d’honradesa, han de depurar-se responsabilitats per als polítics i 
els funcionaris que hagin signat les factures, vol saber el motiu perquè no s’ha pagat, és 
una situació vergonyosa, pensava que no n’hi haurien més; però, en complir la seva 
promesa cada cop que aixeca la catifa surten més coses com aquesta, responsabilitza 
d’allò a l’anterior Alcalde, a la Sra. Ferré i a algun altre membre de Convergència, no a 
tots els membres de l’anterior govern municipal, vol veure quina excusa donaran; però, 
no ha de tornar a passar mai més. El Sr. Alcalde diu que els veïns no pagaran la llum de 
ningú, arran de la seva petició es mira, primer es pensava que no hi havia comptador 
independent; però, es detecta que si n’hi havia per una nota que a la factura indicava que 
corresponia a consum del bar, sense haver-se fet mai el canvi de nom del comptador, 
s’ha avisat al titular de la concessió que ha de fer el canvi de nom del comptador alhora 
que se li ha fet requeriment per abonar els consums anteriors, pel que fa a determinar les 
responsabilitats es podrà iniciar el procediment. El Regidor Sr. Ciscar diu que el 
missatge és clar, qui signa per poder fer el pagament ha d’assumir la responsabilitat, 
l’assumpte no pot quedar així. El Sr. Alcalde respon que farà la consulta a la Secretària 
per veure com es poden demanar responsabilitats i com reclamar al titular de la 
concessió el pagament. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró formula les següents preguntes i precs: 
- Arran d’una entrevista vista per televisió demana que el Sr. Alcalde expliqui la relació 
contractual del Sr. Manel Ferré amb l’Hospital. El Sr. Alcalde respon que creu que ho 
ha explicat clar: el Director General de Sagessa va comunicar-li que havia una situació 
que calia solucionar, l’anterior Alcalde passava consulta a l’Hospital sense tenir cap 
relació contractual, conveni o contracte que ho habilités i que aquesta situació s’havia 
donat durant molts anys, per això es comunica a l’interessat que ha de cessar en aquesta 
actuació, fent cas omís dels 2 primer avisos i al tercer s’anul·len totes les visites que 
tenia programades; no hi ha cap mena de relació que permeti continuar amb aquesta 
situació  així s’explica al comitè d’empresa de l’Hospital que ho entén. La situació 
laboral és un problema d’interpretació, ja que l’any 1991 s’atorga al Sr. Ferré una 
excedència com a regidor i el mateix dia es signa un contracte mercantil, quan es 
demana la reincorporació, es denega en base a l’existència del contracte mercantil, 
contra aquesta negativa es formula per l’interessat demanda i, aconsellats pels advocats 
de l’Hospital, s’arriba a un acord sobre la proposta feta per Manel Ferré, que consisteix 
en el reconeixement de l’antiguitat des de 1988 a 1991, la renúncia d’aquesta 
l’antiguitat des d’aquell any i l’atorgament d’una nova excedència per 4 anys. El tema 
no hauria d’haver transcendit si no hagués estat per que una persona molesta per 
apartar-se’l de l’Hospital no hagués trucat a Ràdio Amposta per fer-ho públic. El 
Regidor Sr. Miró pregunta en base a que s’ha donat la nova excedència i si el càrrec que 
ocupa és públic, responent el Sr. Alcalde que el Consorci el formen ens públics; però, 
buscarà més informació donat que és conseller i s’ha fet emn tant que va se rpresentat 
per l’Ajuntament d’Igualada. Acaba dient que desconeix si cap la possibilitat de que el 
tracte final sigui correcte; però, en haver-li aconsellat els advocats de l’Hospital aquesta 



solució, no l’ha posat en dubte. 
- Sobre l’adquisició de l’antic Col·legi de les Monges, explica que ha sentit que hi ha 
perill que desaparegui d’Amposta la Delegació de Medi Ambient, si aquest trasllat 
deriva del pagament del lloguer del local, creu que l’Ajuntament ha de posar-se en 
marxa per evitar-ho. El Sr. Alcalde explica que avui se li ha passat explicar-ho a la Junta 
de portaveus, fa temps que es parla d’aquesta possibilitat, de fet alguns col·lectius, com 
per exemple els caçadors, preocupats pel tema han vingut a parlar-ho amb 
l’Ajuntament; no ha de renunciar-se a les 2 delegacions que el Govern va fixar a 
Amposta amb el desplegament de l’administració de la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre i així s’ha fet saber al Delegat del Govern que no ho s’acceptaran; en tot cas es 
ficarà a la seva disposició el local de dalt del servei de rehabilitació i així si el problema 
és econòmic amb aquesta oferta s’haurà acabat la discussió. Si convé també es farà una 
oferta per a les dependències d’Agricultura, de tal forma que si al final es decideix 
marxar la decisió no tindrà fonament econòmic sinó polític i llavors caldrà ficar tota la 
carn a la graella. El Regidor Sr. Miró diu que es deurien mobilitzar com més aviat 
millor. 
- Formula el prec de que es demani la modificació dels horaris per a que els pagesos 
puguin fer foc, ja que en època de poda no és possible que només s’autoritzi dos dies a 
la setmana i dues hores. Respon el Regidor Sr. Daniel Forcadell que el proper dijous 
tenen una reunió amb la Cap de l’oficina d’Amposta on, entre altres, es tractarà aquest 
assumpte. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré formula les preguntes i els precs següents: 
- Pregunta quines accions s’han emprés o s’emprendran respecte les construccions que 
s’estan realitzant al Lligallo, el Regidor Sr. Tomàs Bertomeu diu que s’iniciaran els 
corresponents expedients, ja sigui per la realització d’obres sense llicència o per ocupar 
el domini públic. El Sr. Alcalde diu que l’objectiu es enderrocar les obres que es 
realitzen ocupant el domini públic i en aquella edificació que disposa de títol de 
propietat incoar expedient per la realització d’obres sense llicència. 
- En quina situació es troba el procés de participació ciutadana per l’elecció del 
representant de l’Alcaldia a Poble Nou del Delta. El Sr. Alcalde respon que calculen que 
al gener o febrer es podrà fer i en aquest objectiu s’està treballant, la voluntat és que en 
el procés també puguin participar la resta de Grups municipals i els veïns de Poble Nou. 
- Quin membre de l’equip de govern ha assumit les tasques de la Sra. Rosa Isabel Recio 
que va renunciar a la condició de Regidora, ja que a final d’any es feia el repartiment de 
les quantitats sobrants de les partides de serveis socials entre les entitats socials. El Sr. 
Alcalde respon que les tasques les assumirà la Regidora Sra. Susanna Sancho. Per part 
d’aquesta es diu que no hi sobrants de partides, la Regidora Sra. Ferré diu que si que hi 
ha sobrants, per exemple la partida d’ajuts per rendes baixes, la Sra. Interventora de 
fons explica que l’increment dels tiquets de menjador van amb càrrec a aquests 
sobrants. 
- Fa un temps que s’han instal·lat els contenidors d’olis usats, pregunta si tenen 
informació de com funcionen i si hi ha previst instal·lar-ne més. El Sr. Alcalde respon 
que no s’han ficat en contacte amb l’empresa que els ha instal·lat per saber del 
funcionament, si està previst canviar-ne la ubicació d’alguns i emplaça al Regidor Sr. 
Pau Cid a que es fiqui en contracte amb l’empresa per informar sobre el funcionament i 
valorar la seva continuïtat. 



- Finalment pel que fa a la petició del Sr. German Ciscar assumiran la responsabilitat 
que s’hagi d’exigir. 
 
URGÈNCIES. 
S’aprova per la unanimitat dels membres del Ple, la urgència de les qüestions no 
incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els següents 
acords: 
 
EXPEDIENT NÚMERO 20 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a la relació 
d’obligacions número 534, de data 30 de novembre de 2015, que ascendeix a un import 
brut de 24.832,45 euros, i que comença amb Club Nàutic Amposta, per import de 
1.951,96 euros, i finalitza amb Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, per import de 
10.000 euros.  

Tercer Descripció Aplicació Pressupostària Import Aplicació pressupostària 

Club Nàutic Amposta 

Formació esportiva (REM) 
alumnes centre tecnificació 
octubre  2015/N/313/340/22799/  

        
1.951,96   

Treballs docència centre tecnificació 
esportiva 

Club Nàutic Amposta 

Formació esportiva (REM) 
alumnes centre tecnificació 
novembre  2015/N/313/340/22799/  

        
1.951,96   

Treballs docència Centre Tecnificació 
Esportiva 

Hospital Comarcal 
d’Amposta SAM 

Servei catèring alumnes centre 
tecnificació mes octubre  2015/N/313/340/22609/  

        
10.928,53   Despeses generals Centre Tecnificació 

Hospital Comarcal 
d’Amposta SAM 

Servei revisió mèdica any 2015, 
alumnes centre tecnificació  2015/N/313/340/22609/  

        
10.000,00   Despeses generals Centre Tecnificació 

      
     
24.832,45      

Aquest expedient 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 30 de novembre de 
2015. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del 
Grup d’EA – AM i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del 
Grup del PSC – CP i del Regidor Sr. Ciscar, acorda: 
PRIMER. Aprovar les obligacions d’exercici corrent que obren a l’expedient i integrat 
per les per la relació d’obligacions número 534, de data 30 de novembre de 2015, que 
ascendeix a un import brut de 24.832,45 euros, i que comença amb Club Nàutic 
Amposta, per import de 1.951,96 euros, i finalitza amb Hospital Comarcal d’Amposta, 
SAM, per import de 10.000 euros . 
SEGON. Ordenar el seu pagament de manera urgent. 
 
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 quaranta-cinc minuts i de tot el que s’ha tractat es 



formula la present acta de la que, com a Secretària, certifico. 
 

L’ALCALDE,                             LA SECRETÀRIA, 


