
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 29 DE FEBRER DE 2016. 
 
 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. Júlia Barberà i Manrique 

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

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

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

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

Sr. Germán Ciscar i Pastor 
Secretària: 

Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 
 

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-nou de febrer de dos mil setze. 
 
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 general de la Corporació, 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 ordinària celebrada el dia 25 de gener 



de 2016. 
2. Donar compte de contractacions de personal. 
3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 1866 a 1949 del 2015 i 1 a 

296 del 2016. 
4. Donar compte del decret d’Alcaldia 209/2016, de 9 de febrer, de 

delegació de competències en matèria de serveis socials a favor de la 
regidora, la Sra. Susanna Sancho i Maigí. 

5. Nomenament de regidora municipal en el Consell d’Administració de 
l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM. 

6. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la primera fase del Pla 
d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i simultània modificació 
de la Relació de llocs de treball. 

7. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de l’Ajuntament 
d’Amposta. 

8. Aprovació inicial de la 2a. fase del Pla d’ordenació i ocupació de 
recursos humans i modificació de la Relació de llocs de treball. 

9. Acceptació de la Renúncia de FUSSMONT a la prestació del servei de 
transport adaptat. 

10. Aprovació inicial de la denominació de la plaça annexa a l’Arxiu 
Comarcal amb el nom Plaça Neus Català. 

11. Aprovació definitiva de la derogació de l’actual Reglament del mercat 
públic d’Amposta i aprovació definitiva del nou Reglament del mercat 
públic d’Amposta. 

12. Aprovació definitiva del Reglament de la venda no sedentària de la 
Ciutat d’Amposta. 

13. Aprovació de la nova ubicació del mercat d’Amposta d’acord amb el 
Reglament. 

14. Aprovar inicialment la Modificació del Reglament d’ús dels mitjans de 
comunicació municipals d’Amposta. 

15. Aprovació Inicial de la Derogació del Reglament municipal de voluntariat 
de l’Ajuntament d’Amposta. 

16. Validació de la Memòria justificativa i ratificació de la sol·licitud per 
deixar sense efectes l’ARE Eixample – Les Tosses d’Amposta. 

17. Cessió d’ús de locals de l’Av. Catalunya 103 – 109 baixos. 
18. Aprovació de les Bases reguladores de l’atorgament d’ajuts al pagament 

de l’Impost de béns immobles. 
19. Atorgament de bonificacions fiscals de l’ICIO i la Taxa per la tramitació 

de llicències d’obres. 
20. Autorització, disposició i reconeixement de les obligacions incloses en la 



relació número 41, tramitades sense seguir el procediment establert. 
21. Informe de les obligacions trimestrals de subministrament de 

informació 4t. trimestre 2015 de la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

22. Informe trimestral de la morositat, 4t. trimestre 2015. 
23. Càlcul del període mig de pagament global a proveïdors del 4t. 

trimestre 2015. 
24. Informe del seguiment del Pla d’ajust del 4t. trimestre 2015. 
25. Moció del grup municipal de PXC contra el tancament d’aules i línies de 

P3 a Amposta. 
26. Moció del grup municipal de PXC per Contractar un arquitecte i un 

enginyer. 
27. Moció del grup municipal del PSC-CP de reconeixement del dia 7 de 

febrer de 2016, com una Jornada històrica per la ciutat d’Amposta. 
28. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar el Ple a tramitar la 

millora en l’ordenació de la circulació del trànsit de l’avinguda Catalunya 
entre el carrer Sebastià Juan Arbó i carrer d’Amèrica. 

29. Moció del grup municipal de CIU per crear el primer parc caní a la ciutat. 
30. Moció conjunta dels grups municipals d’EA, PSC-CP i PXC en relació a la 

proposta del Departament d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre de 
tancament d’una línia de P3 per al curs 2016 – 2017. 

31. 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’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 
DE GENER DE 2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a 
terme el dia 25 de gener de 2016. 
 
2. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dona compte de les contractacions següents: 
• MJ.R.H. com a conserge del 28 de desembre de 2015 al 27 de juny de 

2016. 
• F.S.F. i M.C.C. com a peons de neteja del 28 de desembre de 2015 al 27 

de juny de 2016. 
• A.P.R. i G.P.A. com a peons d’obra del 28 de desembre de 2015 al 27 de 



juny de 2016. 
• N.S.V. com a netejadora d’edificis escolars en substitució d’Assumpció 

Costes Arasa del 19 de gener al 29 de febrer de 2016. 
• H.D.R. com assessora prospectora d’empreses del 18 de gener al 31 

d’agost de 2016. 
• A.N.G. com a tècnica de l’àrea de polítiques actives d’ocupació del 25 de 

gener al 30 de juny de 2016. 
• P.G.M. com a tècnica de l’àrea de serveis socials de l’1 de febrer al 30 

d’abril de 2016. 
• I.M.P. com a tècnica del programa Fem ocupació per a joves 2016 del 18 

de febrer de 2016 a l’1 de març de 2017. 
• Ampliació del contracte amb G.U.I. amb disset hores i mitja setmanals 

més del 22 de febrer al 31 de desembre de 2016. 
• O.M.R. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals del 22 de 

febrer al 21 d’agost de 2016. 
• S.B.T., com a tècnica del programa Agència de col·locació 2015 del 22 de 

febrer al 31 de desembre de 2016. 
• Ampliació del contracte amb la tècnica de festes M.V.R. amb 10,16 hores 

setmanals del 22 de febrer al 31 de desembre de 2016. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1866 A 1949 DEL 
2015 I 1 A 296 DEL 2016. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1866 a 1949 de l’any 2015 
i 1 a 296 de l’any 2016, restant el Ple assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 209/2016, DE 9 DE FEBRER, DE 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS A FAVOR 
DE LA REGIDORA, LA SRA. SUSANNA SANCHO I MAIGÍ. 
Seguidament es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 209/2016, de 
9 de febrer que diu: 
“Donada la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, 
i havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la Nova 
Corporació Municipal.  
Atès que d’acord amb el que estableix la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 
Drets i de les oportunitats en Infància i Adolescència, l’Ajuntament 
d’Amposta com Administració Local té la competència per a tramitar i 
resoldre el procediment administratiu per constatar una situació de risc 
quan detecta un infant o adolescent que es troba en el seu municipi. 



En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, i l’article 
46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals, 
RESOLC 
PRIMER. Delegar de forma específica a favor de la Sra. Susanna Sancho i 
Maigí, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, les següents matèries: 
1. Facultat de Direcció de l’Àrea de Sanitat, Serveis Socials i Participació 

Ciutadana. 
2. Facultat de Resolució dels compromisos socioeducatius i signatura 

dels documents relatius a aquests compromisos i a la seva aplicació, 
per a situacions de Risc Greu dels Infants i Adolescents 

SEGON. Disposar l’aplicabilitat del règim de delegació de competències 
establert en el Reglament Orgànic Municipal. Així mateix, les delegacions 
atorgades pel present Decret podran ser revocades en qualsevol moment, 
sense cap altre requisit que l’emissió d’un Decret d’Alcaldia, que es 
comunicarà a la Regidora i el Ple de la Corporació en la primera sessió en 
que sigui possible. 
TERCER. La Sra. Regidora delegada haurà de mantenir a aquesta Alcaldia 
constantment informada de la gestió de les respectives delegacions i, 
especialment d’aquells actes o decisions que, per qualsevol motiu, puguin 
tenir rellevància. 
QUART. Notificar personalment la present resolució a la designada, que es 
considerarà acceptada tàcitament, tret manifestació expressa; i remetre la 
Resolució de nomenament al BOPT per la seva publicació en el mateix, 
igualment publicar la Resolució al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la 
resolució per l’Alcalde. 
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució a la 
primera sessió que se celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
5. NOMENAMENT DE REGIDORA MUNICIPAL EN EL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de juny 
de 2015, va nomenar els membres de la Corporació que integren el Consell 
d'Administració de la Societat Anònima Municipal Hospital Comarcal 
d'Amposta, SAM, següents: 



1. Sr. Adam Tomàs i Roiget 
2. Sra. Rosa Isabel Recio i Daga 
3. Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
4. Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 
5. Sr. Francesc Paz i Belmonte. 
6. Sra. Anna Tomàs Talarn. 
7. Sr. German Ciscar Pastor 
Atès que en la sessió plenària celebrada el 27 de juliol de 2015 es nomenà 
com a  membre del Consell d’Administració de Societat Anònima Municipal 
Hospital Comarcal d'Amposta, SAM., la Regidora, Susanna Sancho Maigí. 
Atès que en la sessió plenària del 23 de novembre de 2015 es va prendre 
coneixement pel Ple de la renúncia presentada per la Sra. Rosa Isabel Recio 
Daga al càrrec de Regidora de l’Ajuntament d’Amposta, pel motiu que ha 
estat exposat. 
Atès que en el Ple de 28 de desembre de 2015, va prendre el càrrec de 
regidora, la Sra. Júlia Barberà i Manrique. 
Atenent que l’article 15 dels estatuts de la Societat Hospital Comarcal 
d’Amposta preveu que el número de membres del Consell d’Administració 
de la Societat, serà no superior a 9 ni inferior a 3. 
De conformitat amb el que disposa l’article 38, 123 i següents del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del Grup d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal, dels 2 membres del Grup 
del PSC – CP i del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 7 membres del 
Grup de CiU, adopta els següents acords: 
PRIMER. Nomenar com a  membre del Consell d’Administració de Societat 
Anònima Municipal Hospital Comarcal d'Amposta, SAM., la Regidora, Sra. 
Júlia Barberà i Manrique en substitució de la Sra. Rosa Isabel Recio i Daga. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada i a la Societat 
Anònima Municipal Hospital Comarcal d'Amposta, SAM. 
 
6. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PRIMERA 
FASE DEL PLA D’ORDENACIÓ I D’OCUPACIÓ DE RECURSOS HUMANS I 
SIMULTÀNIA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
En data 8 de gener de 2015, RE 199, C.S.V., en nom i representació de 
l’Òrgan Unitari de Representació de Personal de l’ajuntament d’Amposta, ha 
presentat al·legacions contra l’acord de ple de data 30 de novembre de 
2015 d’aprovació inicial del Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos 



humans i simultània modificació de la relació de llocs de treball, fonamentat 
en els següents punts: 

1. Manca de motivació de l’amortització del lloc de treball d’agent de la 
policia local adscrit a la UGI i que la Llei de Policia de Catalunya 
estableix que la organització interna de la policia local serà definida 
pel cap de policia local 

2. Es qüestiona que els dos llocs de TAE siguin especials per un 
economista i un advocat perquè la normativa deixa molt clar quant 
aquests llocs de treball seran de categoria especial i no seria per als 
llocs de treball que s’han creat i que l’escala salarial que se’ls hi aplica 
no està en vigor 

3. Que la plaça d’administrativa que es crea, el sistema de selecció és el 
concurs oposició lliure i que el conveni i el pacte dels treballadors 
que ha de ser prioritària la promoció interna 

4. Manifestant el dubte de si queda la plaça en propietat o no del lloc 
d’inspector de la policia local 

5. Manca de motivació en el grup de classificació de C1 a B 
6. Les retribucions del complement específic, no s’ha parlat de la 

quantia econòmica que suposa 
7. Manca l’informe del cap de personal   
8. Que la proposta no s’ha negociat amb la representació dels 

treballadors/es 
A continuació s’analitzen i es dóna resposta a totes les al·legacions 
plantejades: 

1. Manca de motivació de l’amortització del lloc de treball d’agent de la 
policia local adscrit a la UGI i que la Llei de Policia de Catalunya 
estableix que la organització interna de la policia local serà definida 
pel cap de policia local 
No existeix manca de motivació en l’amortització del lloc de treball 
d’agent de la policia local adscrit a la UGI, atès que la motivació es 
realitza en l’acord impugnat. Com es manifesta en aquest, la 
modificació de la relació de llocs de treball (en endavant RLT) es 
realitza com a conseqüència del pla d’ordenació i d’ocupació de 
recursos humans que està portant a terme el nou equip de govern 
qui ha heretat una estructura i organització imposada per un altre 
govern i a la que ja es va oposar formalment quan era a la oposició. 
Com també es manifesta en l’acord, el Pla s’empara en l’article 69 del 
Reial decret 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 



El nou govern municipal, com ja es va expressar en l’acord de ple de 
referència: 
“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. 
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.” 
I aquest punt que es tracta obeeix, precisament, a una reorganització 
per tal de millorar el funcionament de la organització. 
L’equip de govern creu que en l’actualitat no resulta necessari un 
agent adscrit a la UGI sinó que resulta molt més necessari un agent 
adscrit a patrulla, per a fer front a les demandes de la ciutadania, que 
en són moltes. 
Cal tenir en compte, a més, que la proposta d’acord va ser negociada 
amb l’òrgan unitari de representació del personal, i, en aquest punt 
concret, la proposta inicial presentada per l’Ajuntament va ser 
modificada després d’aquesta negociació i d’acord amb la seva 
petició, en el sentit que l’executivitat de la mesura es produirà una 
vegada proveïda definitivament la plaça d’inspector de la policia local. 
Queda clar, doncs, que la motivació  ja figurava en el propi acord, no 
oblidem que es tracta d’un pla d’ordenació i d’ocupació de recursos 
humans, i que s’ha realitzat  correctament d’acord amb la 
competència d’autoorganització de l’Ajuntament i a l’empara, a més, 
de la potestat de l’alcalde com a cap de personal (l’article 21 h) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local) 
sustentada, per tot l’equip de govern qui presenten la proposta 
d’acord davant el ple. 
Per tot això, l’al·legació queda mancada de fonament i es proposa la 
seva desestimació. 

2. Es qüestiona que els dos llocs de TAE siguin especials per un 
economista i un advocat perquè la normativa deixa molt clar quant 
aquests llocs de treball seran de categoria especial i no seria per als 
llocs de treball que s’han creat i que l’escala salarial que se’ls hi aplica 
no està en vigor. 
Quant a l’escala salarial, cal dir que la modificació que es proposa és 
la de la RLT aprovada pel ple de l'ajuntament l’any 2014 i que, per 
tant, els llocs de treball que resultin afectats per aquestes 
modificacions han de fer referència a les especificacions que allà es 



determinen. Per aquest motiu, els llocs de treball que es creen es fan 
d'acord amb les determinacions de la RLT degudament aprovada. 
Una altra cosa és que el mateix ple en el que s'aprovà la RLT 
s'acordés, així mateix, la suspensió de la nova estructura retributiva 
proposada fins que sigui legalment aplicable. D'aquesta manera, els 
nous llocs que es creen es fan d'acord amb les determinacions de la 
RLT, equiparats als tècnics/ques superiors de gestió, atès que tota la 
plantilla actual també disposa d'unes determinacions concretes en 
aquesta, les quals s'implementaran una vegada la normativa legal 
aplicable així ho permeti. No obstant, mentrestant, aquests nous llocs 
de treball quant a estructura retributiva s'equiparan als quadres 
retributius vigents a l'Ajuntament d'acord amb la seva categoria, 
llicenciats treballs administratius A1 3.0. 
Tant el complement de destí com el nivell professional que es 
consigna als nous llocs de treball s'ha determinat, com s'ha dit, 
d'acord amb la RLT degudament aprovada, i d'acord amb les seves 
prescripcions (pàgina 46), segons les quals tots els llocs de treball que 
integrin el nivell professional concret percebran la mateixa retribució. 
D'aquesta manera, no cal entrar a fer nova valoració econòmica dels 
nous llocs de treball creats atès que aquesta ja es va fer en el seu 
moment, sinó, simplement, i tal com es proposa ara i en la primera 
proposta de modificació de la RLT determinar concretament els llocs 
de treball, que en el present cas s’equiparan als tècnics/ques 
superiors de gestió. Els complements, de destí i específics, ja estan 
prefixats d'acord amb valoració econòmica degudament aprovada 
pel Ple municipal. 
Quant a que els llocs de treball siguin d’administració especial pels 
quals es requereix ser llicenciat/da en dret i llicenciat/da en 
economia, està totalment en concordança amb la llei i amb les 
necessitats específiques de l’ajuntament quant a tasques concretes a 
realitzar.  
Segons l’article 170 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d‘abril, 
pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local “1. Tindran la consideració de funcionaris 
d’Administració Especial els que tinguin atribuït el desenvolupament de 
les funcions que constitueixin l’objecte peculiar d’una carrera, professió, 
art o ofici.” 
I continua l’article 171 de l’esmentat cos legal “1. Pertanyeran a la  Sots 
escala Tècnica d’Administració Especial els funcionaris que desenvolupin 



tasques que són objecte d’una carrera per al desenvolupament de 
l’exercici de la qual exigeixen les lleis estar en possessió de determinats 
títols acadèmics o professionals. En atenció al caràcter i nivell del títol 
exigit, aquests funcionaris es divideixen en Tècnics Superiors, Mitjans i 
Auxiliars (...)”. 
I, en el present cas, pel que fa al llicenciat/da en dret, d’entre les 
funcions específiques determinades a les fitxes descriptives 
annexades a la proposta d’acord ja en l’aprovació inicial, consta la 
“Intervenció com a representació i defensa en judicis com a representació 
de l’Ajuntament, d’Amposta quan així s’acordi, d’acord amb la LOPJ.” És 
obvi que per a desenvolupar aquesta tasca es requereix ser 
llicenciat/da en dret. 
I, en relació al llicenciat/da en ciències econòmiques, ateses les 
específiques funcions determinades a les fitxes descriptives 
annexades a la proposta d’acord ja en l’aprovació inicial com la 
“Comptabilització de les operacions relatives a despeses, tant 
pressupostàries com no pressupostàries, així com aquelles operacions 
d’ingressos que no corresponguin a la gestió tributària. Portar a terme un 
seguiment de l’execució pressupostària i l’adequada comptabilització de 
les operacions. Preparació dels diferents expedients de modificació del 
pressupost i la seva comptabilització posterior. Seguiment i control dels 
projectes amb finançament afectat, càlcul de les desviacions de 
finançament...-Preparació de la informació a remetre a les diferents 
administracions públiques, per ser signada, una volta revisada, per la 
Intervenció Municipal. Assistir a la Interventora en l’elaboració dels 
estudis de costos relatius a les ordenances fiscals, preus públics, així com 
en el càlcul dels costos efectius dels serveis tant de l’ajuntament com de 
les altres entitats vinculades a l’ajuntament” requereixen una carrera 
tan especialitzada com ciències econòmiques. 
Per tot això, l’al·legació queda mancada de fonament i es proposa la 
seva desestimació. 

3. Que la plaça d’administrativa que es crea, el sistema de selecció és el 
concurs oposició lliure i que el conveni i el pacte dels treballadors 
que ha de ser prioritària la promoció interna 
Com ja va negociar-se amb la representació dels treballadors i 
treballadores, la promoció interna serà prioritària, si bé, això no 
significa que totes les places que es creïn hagin de proveir-se pel torn 
de promoció interna. 
De fet, en la segona modificació de la RLT proposada les dues places 



d’administratiu/va que es creen seran proveïdes pel torn de 
promoció interna.  
Per tot això, l’al·legació queda mancada de fonament i es proposa la 
seva desestimació. 

4. Manifestant el dubte de si queda la plaça en propietat o no del lloc 
d’inspector de la policia local 
D’acord amb l’article 88 de l’Estatut Bàsic del Treballador “1. Els 
funcionaris de carrera que, en virtut dels processos de transferències o 
pels procediments de provisió de llocs de treball, obtinguin destí en una 
Administració Pública distinta, seran declarats en la situació de servei en 
altres Administracions Públiques. Es mantindran en aquesta situació en 
el cas de que per disposició legal de l’Administració a la que accedeixen 
s’integrin com a personal propi d’aquesta.” 

5. Manca de motivació en el grup de classificació de C1 a B 
En la proposta d’acord impugnada es resolia “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” 
Doncs com ja es va parlar amb la representació dels treballadors/es a 
les negociacions de la segona fase de la RLT, va ser una errada 
material canviar la classificació de C1 a B pel lloc de treball “tècnic 
auxiliar”, amb codi 06.08.01.01.02. Motiu pel qual, en la proposta 
d’acord de la segona fase de modificació de la RLT es crea aquest lloc 
de treball amb la següent denominació “d ‘Administratiu Tècnic”, C1. 
També s’ha parlat a les negociacions de crear el grup B per a més 
llocs de treball, actualment classificats com a C1. 

6. Les retribucions del complement específic, no s’ha parlat de la 
quantia econòmica que suposa 
Les retribucions del complement específic dels llocs de treball de 
l’ajuntament estan fixades segons nivell professional, de conformitat 
amb la RLT aprovada i les fitxes descriptives annexades a la proposta 
d’acord d’aprovació inicial impugnat. L’import concret és públic i 
segons la RLT aprovada que ja coneixen i de la que disposen la 



representació dels treballadors i treballadores. Així mateix la taula 
salarial vigent es prou coneguda per la representació dels 
treballadors/es. 
El complement específic modificat dels nou llocs de treball, es realitza 
a l’empara de suprimir la dedicació especial que tenien establerta a 
les fitxes descriptives de la RLT ja que no es considera necessària en 
la nova organització establerta i la part proporcional en la que 
s’aminora es fa d’acord amb la consulta al responsable de planificació 
i RRHH com es pot acreditar i segons el percentatge determinat per 
aquestes dedicacions i acordat entre l’ajuntament i la representació 
dels treballador/es subscrita previ a l’aprovació de la RLT pel Ple. 
Per tot això, l’al·legació queda mancada de fonament i es proposa la 
seva desestimació. 

7. Manca l’informe del cap de personal   
En primer lloc, cal tenir en compte que a la RLT de l’ajuntament 
d’Amposta no existeix el lloc de treball de cap de personal. Si bé es 
suposa que es refereixen al responsable de l’àmbit econòmic i RRHH. 
En tot cas el cap de personal és l’alcalde d’acord amb el que 
determina l’article 53.1 i) del Reial Decret 2/2003 de 28 ‘abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
Cal afegir, a més, que la RLT aprovada pel Ple de l’ajuntament va ser 
aprovada definitivament sense informe del responsable de l’àmbit 
econòmic i RRHH, i amb els informes desfavorables de secretaria i 
intervenció, fet al que no van posar cap objecció al respecte la 
representació dels treballadors/es. 
La proposta d’acord impugnada fou informada favorablement per 
secretaria i intervenció i s’adjunta, a més, l’informe del cap de 
personal. 
El cap de personal, cal afegir, fou consultat durant el procés previ a la 
presentació de la proposta d’acord al Pla, com acrediten els correus 
electrònics intercanviats entre el regidor de personal i el cap de 
personal. 
Per tot això, l’al·legació  es proposa la seva desestimació 

8. Que la proposta no s’ha negociat amb la representació dels 
treballadors/es. 
La proposta si que fou negociada amb la representació dels 
treballadors i treballadores, en dues reunions de negociació prèvies i 
acreditades portades a terme previ a la proposta d’acord que es 



portà al Ple. 
És més, a partir de la negociació fou modificat parcialment un dels 
punts de la proposta d’acord amb la voluntat de la representació dels 
treballadors/es, en concret el relatiu al de l’amortització del lloc de 
treball d’agent de la policia local adscrit a la UGI. A l’empara de la 
negociació s’introduí en la proposta d’acord que l’amortització es 
portaria a terme una vegada proveït definitivament el lloc de treball 
d’inspector/a de la policia local. 
Així mateix, s’arribà al consens de proveir pel torn de promoció 
interna les properes places d’administratiu/va que es creessin, com 
així es realitza en la segona fase del Pla d’ordenació presentat. 
Per tot això, l’al·legació queda mancada de fonament i es proposa la 
seva desestimació. 

Per tot això;  
El Ple de la Corporació,  per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del Grup d’EA – AM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 7 
membres del Grup de CiU i dels 2 membres del Grup del PSC – CP, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pels motius exposats i 
aprovar definitivament la primera fase del Pla d’ordenació i d’ocupació de 
recursos humans i simultània modificació de la relació de llocs de treball. 
SEGON. Contra l’aprovació definitiva 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 de forma 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. 
TERCER. 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: 
La proposta d’acord ha estat exposada pel Regidor Sr. Tomàs Bertomeu. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el Grup del PSC – CP ha votat en 
contra de la proposta per quant ja va votar en contra de l’aprovació de 
l’acord que ara ha estat impugnat. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré explica que per coherència amb el vot sobre 
l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, el Grup de CiU 
ha votat en contra de la proposta de desestimació de les al·legacions, 
entenent que la proposta d’acord ha estat motivada; però, expressant la 



voluntat de que la manca de negociació al·legada sigui solucionada en un 
futur. 
El Sr. Alcalde diu que la interpretació del comitè d’empresa ha estat que no 
hi ha hagut negociació, l’equip de govern si entén que ha hagut negociació, 
el que no vol dir que hagi d’haver acord, prova d’aquesta negociació ha 
estat l’acceptació de propostes fetes per la representació del personal, com 
ara la no amortització de la plaça d’agent UGI fins la incorporació de 
l’Inspector o altres i acaba dient que per futures modificacions la negociació 
serà més intensa i més clara. 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
Atès que s’ha procedit a acordar la segona modificació de la relació de llocs 
de treball, acord que inclou la creació de quatre llocs de treball i vista la 
taula salarial que actualment s’aplica als treballadors de l’Ajuntament 
d’Amposta. 
Atès el que es preveu als articles 162 a 169 del  Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
d’Hisendes locals i l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la 
Llei de Bases de Règim Local i, atès que s’han incorporat a l’expedient els 
informes preceptius; 
Per tot això, el Ple de la Corporació, per majoria, amb vot favorable dels 11 
membres del Grup d’EA – AM,  dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del 
membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 7 membres del Grup de CiU, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal en els 
següents termes, d’acord amb la modificació de la RLT segona fase, en el 
sentit de creació de noves places: 
Plantilla funcionaris de carrera 2016:  
Denominació Grup Escala Classe Vacants C. destí Accés 
Administratiu de gestió C1 Administració 

general 
General 2 16 Interna 

Agent policia local C1 Administració 
especial 

Policia 
local 

1 14 Lliure 

Administratiu tècnic C1 Administració 
especial 

Tècnica 1 16 Interna 

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. I una vegada aprovada definitivament es 
procedirà a la publicació de l’acord íntegre al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler 
d’Edictes Municipal. Així mateix, es trametrà una còpia del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Administració de l’Estat 
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. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta que el vot en contra del Grup de CiU 
ha estat motivat perquè l’equip de govern parla d’un nou model 
organitzatiu i l’únic que fa és incrementar el nombre de places o la despesa 
de personal, manca la previsió necessària, com ja va informar la 
Interventora en Comissió informativa en indicar la manca de consignació i 
que aquesta sortiria de l’estalvi que representarà el cobrir les places noves 
creades a partir del mes de setembre. Respon el Sr. Alcalde dient que 
l’acord s’inclou en la política de l’equip de govern, de les places creades 3 es 
cobriran per promoció interna i si es parla de manca de previsió ha de 
recordar les modificacions pressupostàries que van haver de fer l’exercici 
passat per poder solucionar els problemes generats per l’anterior equip de 
govern. Continua dient que aquesta modificació no crearà cap desajust i, en 
qualsevol cas, no serà ni de lluny el que van haver d’encabir el passat 
exercici. La Regidora Sra. Ferré diu que havent aprovat el pressupost fa 2 
mesos no es pot dir que ja des d’un inici està prevista la seva modificació, 
cosa il·lògica si no es volen repetir els mateixos errors que l’anterior equip 
de govern. El Sr. Alcalde respon que si han de fer-se modificacions del 
pressupost es faran quan toqui; però, ara no toca fer política ficció. 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DE LA 2A FASE DEL PLA D’ORDENACIÓ I OCUPACIÓ 
DE RECURSOS HUMANS I MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL. 



Per acord de Ple de data 30 de novembre de 2015, s’acordà aprovar 
inicialment la primera fase del Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos 
humans i simultània adequació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament 
d’Amposta així com de la relació de llocs de treball. 
Amb el mateix objectiu que fonamenta la primera fase, de 
desenvolupament d’un marc organitzatiu i de funcionament més eficient i 
eficaç, es fonamenta aquesta segona fase. 
La proposta que avui es presenta consisteix, fonamentalment en: 

a. Quatre creacions de llocs de treball: dos lloc d'administratiu/va de 
gestió, un d'agent de la policia local i un administratiu tècnic 

b. Dues modificacions de complement de destí 
c. Dues modificacions quant a adscripcions funcionals 
d. Tres amortitzacions de llocs de treball vinculades a les tres creacions 

dels llocs d'administratius/ves esmentats 
Les tres creacions dels llocs de treball, dos d'administratiu/va de gestió i un 
d'agent de la policia local, venen determinades per les necessitats del 
servei. Quant al policia local per a donar un millor servei a la ciutadania, 
insuficient amb el nombre d’agents actual, i quant als llocs 
d'administratiu/va de gestió per les tasques encomanades al servei als que 
s’adscriuen, de caire superior als d’auxiliar administratiu/va. 
La creació del lloc de treball d’ajudant tècnic, C1, obeeix a una rectificació en 
relació a la primera modificació de la RLT, atès que en un punt d’aquella 
primera fase s’acordà “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”, fent 
desaparèixer, d’aquella manera, el lloc de treball de tècnic auxiliar amb grup 
de classificació C1. I, realment, el que es pretén és que existeixen dos llocs 
de treball el de tècnic auxiliar, qualificat com a C1 i l’altre qualificat com a B. 
Motiu pel qual es torna a crear el lloc de treball amb la denominació 
d’Administratiu Tècnic, C1, amb codi 06.08.01.01.02. 
Val a dir, així mateix, que atès que la modificació que es proposa és la de la 
relació de llocs de treball aprovada pel Ple de l'Ajuntament, els llocs de 
treball que resultin afectats per aquestes modificacions han de fer 
referència a les especificacions que allà es determinen. I, per aquest motiu, 
els llocs de treball que es creen es fan d'acord amb les determinacions de la 
relació de llocs de treball (en endavant RLT) degudament aprovada. Una 
altra cosa és que el mateix Ple en el que s'aprovà la RLT s'acordés, així 
mateix, la suspensió de la nova estructura retributiva proposada fins que 
sigui legalment aplicable. D'aquesta manera, els nous llocs que es creen es 
fan d'acord amb les determinacions de la RLT, atès que tota la plantilla 



actual també disposa d'unes determinacions concretes en aquesta, les 
quals s'implementaran una vegada la normativa legal aplicable així ho 
permeti. No obstant, mentrestant, aquests nous llocs de treball quant a 
estructura retributiva s'equiparan als quadres retributius vigents a 
l'Ajuntament d'acord amb la seva categoria, d'administratius/ves, d'una 
banda, i d'agent, de l'altra, com ja es va preveure en la primera modificació 
proposada en la consignació pressupostària a l'efecte. 
Tant el complement de destí com el nivell professional que es consigna als 
nous llocs de treball s'ha determinat, com s'ha dit, d'acord amb la RLT 
degudament aprovada, i d'acord amb les seves prescripcions (pàgina 46), 
segons les quals tots els llocs de treball que integrin el nivell professional 
concret percebran la mateixa retribució. D'aquesta manera, no cal entrar a fer 
nova valoració econòmica dels nous llocs de treball creats atès que aquesta 
ja es va fer en el seu moment, sinó, simplement, i tal com es proposa ara i 
en la primera proposta de modificació de la RLT determinar concretament 
els llocs de treball, en el present cas agent de la policia local i 
administratius/ves de gestió. Els complements, de destí i específics, ja estan 
prefixats d'acord amb valoració econòmica degudament aprovada pel Ple 
municipal. 
Quant a la proposta de modificació del complement de destí dels 
habilitats/des nacionals (grup A1), del nivell 29 al nivell 30, d'una banda, i de 
l’inspector/a de la policia local (grup A2), del nivell 21 al nivell 24, de l'altra, 
cal dir, en primer lloc, que l'article 71 del Reial Decret 364/1995, de 10 de 
març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei 
de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i 
promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració general de 
l'Estat estableix els intervals dels nivells de llocs de treball que corresponen 
a cada cos o escala. En els casos que ens ocupen, el grup A1 pot oscil·lar del 
nivell 20 al 30 i el grup A2 del nivell 16 al 26. 
La proposta elaborada per la Diputació de Tarragona assignava el nivell 29 
(10.531,44 € anuals) a les habilitades nacionals, i la proposta que es 
presenta suposa incrementar un nivell, fins el 30 (11.741,28€ anuals). I en el 
cas de l'inspector/a de la policia local, el nivell estava fixat en un 21 
(5.737,08 € anuals) i es proposa un nivell 24 (7.065,00 € anuals). 
L'assignació de nivells ha de fer-se en base al principi de jerarquia, de forma 
que els llocs situats en un grau superior tinguin assignat un nivell de 
complement de destí superior al dels seus subordinats. En ambdós casos, 
tant les persones habilitades nacionals com l'inspector de la policia local 
ostenten el nivell superior en els respectius àmbits d'actuació municipal. 



Pel que fa a les habilitades nacionals, a més, tal com mostra l’informe de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2010 en una comparativa de retribucions 
als municipis pel que fa a la secretaria general, com l’informe de fiscalització 
de retribucions del Tribunal de Cuentas en relació a l’any 2012, el 
complement de destí 30 és el més habitual als municipis en la categoria de 
les secretaries i intervencions de les que disposa Amposta. 
Així mateix, en relació a l’inspector/a de la policia local, el nivell 24 és un 
dels nivells habituals per aquesta categoria. 
Cal afegir, que el complement de destí atén a criteris d’especialització, 
responsabilitat, competència i comandament. Quant a comandament, com 
ja s’ha esmentat, els tres llocs de treball ostenten la màxima categoria en 
els seus àmbits de treball i en relació a la responsabilitat i competència, el  
pla de treball del nou govern, atorga més responsabilitat i competència a 
les tres figures, en especial, per la nova planificació i competències (l’impuls 
de l’administració electrònica i la reforma de l’organització administrativa) 
que s’ha impulsat.  
Per tots aquests motius, es proposa el canvi de nivell del 29 al 30 per la 
secretaria general, la intervenció i el lloc de treball de inspector/a municipal 
amb nivell 24. 
Les modificacions de les adscripcions funcionals també venen 
determinades per necessitats del servei. Pel que fa al personal de neteja els 
llocs de treball, fins ara eren adscrits a dependències municipals concretes i 
amb la modificació esdevenen sense adscripció a una dependència 
municipal concreta, fet que s’impulsa per tal de millorar l’eficiència i qualitat 
del servei de neteja. I en relació al canvi d’adscripció funcional de les 
auxiliars de servei atén també a les necessitats del servei amb l’obertura de 
la nova Oficina d’Atenció a la Ciutadania. 
En relació a les tres amortitzacions (dos llocs de treball d’auxiliar 
administratiu/va i la de l’auxiliar tècnic), estan vinculades a la provisió 
definitiva dels dos llocs de treball d’administratiu/va i de la de 
l’administratiu/va tècnic, que es preveuen pel torn de promoció interna. 
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 el Ple de la Corporació, per majoria  amb vot favorable dels 11 
membres del Grup d’EA – AM,  dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del 
membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 7 membres del Grup de CiU, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos 
humans (2a. 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: 
A. Quant a creació de llocs de treball: 
- Es crea el lloc d’administratiu/va de gestió, C1, adscrit a l’àrea de Serveis al 
territori, Subàrea d’obres, urbanisme i activitats, amb complement de destí 
18, nivell professional 9 i codi 06.04.02.08, d’acord amb fitxa descriptiva que 
s’adjunta al present informe com Annex. 
- Es crea el lloc d’administratiu/va de gestió, C1, adscrit a l’àrea d’Hisenda, 
Subàrea Intervenció, Oficina d’Intervenció Tresoreria, amb complement de 
destí 18, nivell professional 9 i codi 06.03.01.02.01.07, d’acord amb fitxa 
descriptiva que s’adjunta al present informe com Annex. 
- Es crea el lloc de treball “agent” de la Policia local, adscrit a Patrulles de 
serveis generals, amb codi 06.09.01.01.01.01.02.01.02.02.28 d’acord amb la 
fitxa descriptiva que s’adjunta al present informe com Annex i, amb 



complement de destí 14. 
- Es crea el lloc de treball “Administratiu Tècnic”, grup C1, amb codi 
06.08.01.01.02 d’acord amb la fitxa descriptiva i de valoració existent a la 
RLT aprovada pel Ple l’any 2014, i adscrit  a l’Àrea de Serveis al Territori (codi 
06.00) i amb complement de destí 16. 
B. Quant a modificacions: 
- Modificar el complement de destí dels habilitats/des nacionals, del nivell 
29 al nivell 30. 
- Modificar el complement de destí de l’inspector/a de la policia local, del 
nivell 21 al nivell 24.  
- Modificar les adscripcions funcionals dels llocs de treball de l’auxiliar de 
suport, amb codi 06.02.01.01.01.06, i de l’auxiliar de suport amb codi 
06.02.01.01.01.05, ambdós llocs de treball classificats a l’Àrea de Règim 
Interior, Personal i Noves Tecnologies, subàrea de règim interior, Secretaria, 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, la qual forma part de la mateix àrea i 
subàrea a la que ja estan adscrits ambdós llocs de treball, una vegada 
s’iniciï formalment el servei de la Oficina. 
- Modificar l’adscripció funcional dels llocs de treball de les netejadores 
adscrites al col·legi Agustí Barberà amb codi 06.08.01.08.01, de les 
netejadores adscrites al col·legi Soriano Montagut amb codi 06.08.01.08.02, 
de les netejadores adscrites al col·legi Miquel Granell amb codi 
06.08.01.08.03, de les netejadores adscrites a la Llar d’infants La Gruneta 
amb codi 06.08.01.08.05 i de les netejadores adscrites al col·legi Poble Nou 
amb codi 06.08.01.08.06, totes incloses dins la subàrea de neteja 
dependències amb codi 06.08.01.08, a la subàrea de neteja dependències, 
suprimint, alhora, la classificació interna de la subàrea de neteja de 
dependències.  
C. Quant a amortitzacions: 
- S’amortitza el lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de gestió, adscrit a 
l’àrea de Serveis al Territori, Subàrea d’Obres, Urbanisme i Activitats, codi  
06.04.02.06, a extingir una vegada proveïda definitivament la plaça 
d’administratiu/va de gestió amb codi 06.04.02.08. 
- S’amortitza el lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de gestió, adscrit a 
l’àrea d’Hisenda, Subàrea Intervenció, Oficina d’Intervenció Tresoreria, amb 
codi  06.03.01.02.01.05, a extingir una vegada proveïda definitivament la 
plaça d’administratiu/va de gestió amb codi 06.03.01.02.01.07. 
- S’amortitza el lloc de treball d’auxiliar tècnic especialista, adscrit a l’àrea de 
Serveis municipals i Manteniment, codi 06.08.01.01.01, a extingir una 
vegada proveïda definitivament la plaça d’Administratiu Tècnic adscrita a 



l’Àrea de Serveis al Territori ( codi 06.00 ).   
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. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró explica que el vot del Grup del PSC – CP ha 
estat favorable perquè la modificació només suposa la creació d’una nova 
plaça i aquesta és d’agent de la policia local. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré indica que el grup de CiU ha votat en contra de 
la proposta ja que suposa la creació de 4 nous llocs de treball, amb els 
criteris que l’equip de govern considera convenients. El seu Grup no està 
d’acord amb l’increment de la plantilla i tampoc en l’augment del 
complement de destí dels habilitats nacionals, ja que representa un 
increment de les seves retribucions del 3% front l’1% de la resta de 
personal, en definitiva com aquestes modificacions segueixen incrementant 
la despesa estan en contra. 
El Sr. Alcalde diu que no és cert que es creïn nous llocs, ja que en estar 
previst cobrir-se per promoció interna s’amortitzaran els anteriors i sols es 
crea una plaça nova d’agent de la Policia local. Replica la Sra. Ferré que 
econòmicament si suposa un increment. 
El Regidor Sr. Tomàs Bertomeu diu que amb l’estructura organitzativa 
heretada, en particular al Departament d’obres, resultava que l’auxiliar 
administratiu tenia atribuïdes més responsabilitat que l’administrativa i 
amb la modificació el que es fa es arreglar-ho. La Sra. Ferré diu que espera 
que aquesta modificació de la relació de llocs de treball no s’hagi fet 
pensant en un persona concreta, responent el Sr. Alcalde que això ja no es 
fa a l’Ajuntament. 



 
9. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE FUSSMONT A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 31 de 
març de 2014, va adoptar l’acord d’encarregar la gestió del servei de 
transport adaptat a la Fundació privada serveis socials del Montsià 
(FUSSMONT). 
Atenent que el Patronat de la Fundació FUSSMONT, en sessió del dia 3 de 
febrer de 2016, va adoptar l’acord de comunicar a l’Ajuntament la renúncia 
a seguir prestant el servei de transport adaptat per quant el seu cost no 
resulta possible d’assumir amb mitjans propis. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels º11 membres 
del Grup d’EA – AM, dels 7 membres del Grup de CiU i del membre del Grup 
de PxC i l’abstenció dels 2 membres del Grup del PSC – CP, acorda: 
PRIMER. Acceptar la renúncia a la prestació del servei de transport adaptat 
formulada per la Fundació privada serveis socials del Montsià (FUSSMONT). 
SEGON. Assumir la prestació del servei esmentat directament per 
l’Ajuntament. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que no li casa l’explicació del Sr. Alcalde ja 
que no veu que es voti treure el servei a concurs. El Sr. Alcalde respon que 
en la seva explicació el que ha fet ha estat explicar l’acord adoptat per 
unanimitat al Patronat de FUSSMONT on es va debatre la impossibilitat de 
que la Fundació prestés el servei amb els seus mitjans propis i per aquest 
motiu es va acordar presentar la renúncia a la prestació del servei, ara el 
que correspon al Ple es acceptar la renúncia per després determinar la 
forma en que aquest es prestarà, qüestió aquesta que serà objecte de 
discussió en un futur i acaba recordant que l’encàrrec a favor de 
FUSSMONT tenia l’informe negatiu de Secretaria i Intervenció. 
Per l’anterior, el Sr. Miró diu que el Grup del PSC – CP s’ha abstingut en la 
votació. 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DE LA DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA ANNEXA A 
L’ARXIU COMARCAL AMB EL NOM PLAÇA NEUS CATALÀ. 
Vista la proposta formulada per la Comissió informativa municipal 
d’ensenyament i cultura reunida en sessió de 28 de gener de 2016,. 
Proposant la denominació de nous carrers. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la denominació de la plaça annexa a l’Arxiu comarcal amb 



el nom de Plaça Neus Català. 
SEGON. Sotmetre a informació pública la denominació aprovada per un 
termini de vint dies d’acord amb l’article 86 de la Llei 30/92, mitjançant 
publicació en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i al tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
TERCER. Cas de no presentar-se al·legacions l’esmentat acord s’entendrà 
elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar cap altre acord. 
QUART. Donar trasllat del present acord a l’Oficina de gestió tributària, 
Departament d’estadística, Departament de serveis municipals i Regidoria 
d’ensenyament i cultura. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora delgada d’ensenyament i cultura, Sra. Ines Martí explica el 
motiu de la proposta formulada i el seguit d’actuacions que s’organitzaran 
per l’Ajuntament referents a Neus Català durant l’any 2016. 
 
11. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DEROGACIÓ DE L’ACTUAL REGLAMENT 
DEL MERCAT PÚBLIC D’AMPOSTA I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL NOU 
REGLAMENT DEL MERCAT PÚBLIC D’AMPOSTA. 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
30 de novembre de 2015 el Reglament del mercat públic d’Amposta. 
Atès que l’aprovació inicial del Reglament esmentat ha estat exposada al 
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
oficial de la província número 300 del dia 30 de desembre de 2015 i Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya número 7030 del dia 4 de gener de 
2016, sense que durant el termini abans esmentat s’hagi presentat cap 
al·legació o reclamació contra la mateixa. 
Atenent que el Reglament del mercat públic d’Amposta va a substituir el 
vigent Reglament del mercat públic d’Amposta, la modificació del qual fou 
aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió duta a terme el 
dia 28 de juliol de 2008, i publicat el seu text íntegre en el Butlletí oficial de 
la província de Tarragona número 187 del dia 11 d’agost de 2008. 
De conformitat amb el que disposen els articles 178 i següents del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i articles 60 i següents del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Derogar l’actual Reglament del mercat públic d’Amposta  la 
modificació del qual fou aprovada definitivament pel Ple de la Corporació, 
en sessió duta a terme el dia 28 de juliol de 2008, i publicat el seu text 



íntegre en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 187 del dia 
11 d’agost de 2008, ordenant la seva publicació en el Butlletí oficial de la 
província de Tarragona, als efectes de que la mateixa tingui efectes a partir 
de l’entrada en vigor del nou Reglament. 
SEGON. Aprovar definitivament el Reglament del mercat públic d’Amposta. 
TERCER. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el 
Butlletí oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent 
referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
la seva entrada en vigor. 
 
12. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA 
DE LA CIUTAT D’AMPOSTA. 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió de 30 de novembre 
de 2015 el Reglament de la venda no sedentària a la Ciutat d’Amposta. 
Atès que l’aprovació inicial de l’Ordenança esmentada ha estat exposada al 
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
oficial de la província número 300 del dia 30 de desembre de 2015 i Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya número 7030 del dia 4 de gener de 
2016, sense que durant el termini abans esmentat s’hagi presentat cap 
al·legació o reclamació contra la mateixa. 
De conformitat amb el que disposen els articles 178 i següents del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i articles 60 i següents del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Aprovar definitivament el Reglament de la venda no sedentària a la 
Ciutat d’Amposta. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el 
Butlletí oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent 
referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
la seva entrada en vigor. 
 
13. APROVACIÓ DE LA NOVA UBICACIÓ DEL MERCAT D’AMPOSTA D’ACORD 
AMB EL REGLAMENT. 
Atenent que l’article 7 del Reglament de la venda no sedentària a la Ciutat 
d’Amposta  disposa una nova ubicació del mercat ambulant dels dimarts. 
Vist el dictamen de la Comissió informativa municipal de comerç i mercat 
municipal, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents 



acords: 
PRIMER. Aprovar la nova ubicació del mercat ambulant dels dimarts 
d’Amposta, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament de la venda 
no sedentària a la Ciutat d’Amposta. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de comerç i mercat , 
Encarregat del mercat municipal i Oficina de gestió tributària. 
Intervencions dels membres: 
Las Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el seu Grup té dubtes sobre el 
funcionament; però, que igualment han donat suport a la proposta.  
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern té els mateixos dubtes; però, els 
paradistes estan més acostumats a aquests canvis i pensen que això els 
ajudarà, en qualsevol cas no s’han de posar nerviosos i si no s’encerta a la 
primera es farà a la segona l’important és encertar-ho quant més aviat 
millor. Els portaveus dels Grups de PxC, PSC – CP i CiU desitgen sort a la 
Regidoria per la implantació d’aquesta nova proposta. 
 
14. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DELS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS D’AMPOSTA. 
Vist l’expedient instruït per a la modificació del Reglament d’ús dels mitjans 
de comunicació municipals 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, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’ús dels mitjans 
de comunicació municipals d’Amposta 
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 i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
15. APROVACIÓ INICIAL DE LA DEROGACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE 
VOLUNTARIAT DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
Atenent que la Llei estatal 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat, a la seva 
disposició derogatòria deroga la Llei 6/1996, de 15 de gener, de voluntariat i 
buida de fonament legal el Reglament municipal de voluntariat aprovat pel 
Ple de la Corporació, en sessió de 21 de desembre de 2012 i que encara 
està en vigor. 
Atenent que l’esmentat Reglament municipal de voluntariat de l’Ajuntament 
d’Amposta observa la possibilitat que les accions dels voluntaris 



s’emmarquin en l’àmbit d’activitats organitzades per l’Ajuntament. 
Atenent que la Llei catalana 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment 
de l’Associacionisme aprovada recentment determina a l’article 3.e) que les 
administracions públiques no poden ser entitats de voluntariat i que l’article 
15.3 de la mateixa Llei determina les funcions de les administracions 
públiques en l’àmbit del voluntariat a la promoció, reconeixement i 
protecció de l’associacionisme i el voluntariat. 
Atenent que la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de 
l’associacionisme estableix a la Disposició transitòria segona la necessitat 
que els administracions públiques s’adaptin al nou model en el termini de 
dos anys a comptar de l’entrada en vigor de la Llei i que els programes de 
voluntariat passin a ésser duta a terme, preferentment, en el marc 
d’entitats privades sense afany de lucre amb dinàmica associativa o 
programes de voluntariat. 
Vist l’informe emès per la tècnica de participació ciutadana pel qual 
s’informa favorablement procedir a la derogació del vigent Reglament 
municipal de voluntariat de l’Ajuntament d’Amposta. 
Vist el Decret de l’Alcaldia 241/2016 pel qual es resol incoar el procediment 
per a la derogació del Reglament municipal de voluntariat de l’Ajuntament 
d’Amposta i que sol·licita informe de la Secretària municipal sobre 
l’expedient així com informar a la Comissió informativa municipal 
corresponent. 
Vist l’informe de secretaria 2/2016 pel qual s’informa favorablement la 
derogació del Reglament municipal de voluntariat d’Amposta i que, segons 
l’informe, el procediment s’inicia mitjançant acord del Ple per aprovar 
inicialment la derogació. 
Vist el dictamen de la Comissió informativa municipal de joventut i 
participació ciutadana, reunida en sessió celebrada en dia 26 de febrer de 
2016 pel qual s’informa favorablement procedir a la derogació del 
Reglament del voluntariat vigent, d’acord amb el procediment detallat a 
l’informe de secretaria 2/2016. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la derogació del Reglament municipal de 
voluntariat de l’Ajuntament d’Amposta. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial de la derogació 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 de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler 
d’anuncis de la Corporació. 



 
16. VALIDACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RATIFICACIÓ DE LA 
SOL·LICITUD PER DEIXAR SENSE EFECTES L’ARE EIXAMPLE – LES TOSSES 
D’AMPOSTA. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 23 de 
febrer de 2015, va adoptar l’acord de sol·licitar que per part de la Direcció 
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme es procedís a la tramitació 
adient per deixar sense efectes l’Àrea residencia estratègica Eixample Les 
Tosses d’Amposta inclosa al Pla director urbanístic de les àrees residencials 
estratègiques de les Terres de l’Ebre d’acord amb el que determina la 
Disposició addicional vuitena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
Atenent que per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, 
va sol·licitar-se l’aportació de la Memòria justificativa de la modificació del 
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les Terres 
de l’Ebre per a deixar sense efecte l’ARE Eixample Les Tosses. 
Atenent que per l’Arquitecte municipal s’ha procedir a la redacció de la 
Memòria justificativa sol·licitada. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Validar la Memòria justificativa de la modificació del Pla director 
urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les Terres de l’Ebre per 
a deixar sense efecte l’ARE Eixample Les Tosses, redactada per l’Arquitecte 
municipal. 
SEGON. Ratificar la sol·licitud de que per part de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme es procedeixi a la tramitació adient 
per deixar sense efectes l’Àrea residencia estratègica Eixample Les Tosses 
d’Amposta inclosa al Pla director urbanístic de les àrees residencials 
estratègiques de les Terres de l’Ebre d’acord amb el que determina la 
Disposició addicional vuitena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
TERCER. Donar trasllat del present acord, juntament amb la Memòria 
justificativa a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
17. CESSIÓ D’ÚS DE LOCALS DE L’AV. CATALUNYA 103 – 109 BAIXOS. 
Atès que aquest Ajuntament d’Amposta és titular del dret d’ús del local amb 
una superfície de 721,37 m2. ubicat a l’Av. Catalunya, número 103-109, 
baixos 1a., segons conveni formalitzat amb la Fundació Catalunya La 
Pedrera en data 1 de gener de 2016. 



Atès que s’ha instruït expedient per la cessió de l’ús en concepte de precari 
del local esmentat per destinar-lo a activitats de caire social a diferents 
associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi 
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies, 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la província de Tarragona 
número 13 de data 21 de gener de 2016, sense que durant aquest termini 
s’ha formulat cap al·legació o reclamació. 
Atès que s’han complert tots els requisits establerts als articles 211 i 
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, els articles 75 i 76 
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, per acordar l’esmentada cessió gratuïta, que es 
considera d’interès per al municipi. D’altra banda, la privació de l’ús del bé 
esmentat no representa cap perjudici, atès l’interès social que es pretén 
satisfer amb la cessió de l’ús, i donat el caràcter precari de la cessió del 
mateix. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Cedir l’ús en concepte de precari, per destinar-lo a activitats de 
caire social, l’ús del local amb una superfície de 721,37 m2. ubicat a l’Av. 
Catalunya, número 103-109, baixos 1a. a les entitats següents:  

• Fundació privada Gentis. 
• Federació salut mental Catalunya. 
• Ajuda hiperactivitat i dèficit d’atenció Terres de l’Ebre (AHIDA-TTE). 
• Associació voluntaris Amposta 

SEGON. Fixar en 5 anys el termini de cessió de l’ús del local, termini durant 
el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de cessió. A 
partir de la signatura del document administratiu en que es formalitzi la 
cessió comença a comptar el termini estipulat de durada de la cessió de 
l’ús. 
TERCER. Disposar que el precari s’extingeix per la reclamació de l’ús del bé 
feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes 
d’antelació i també per la devolució d’aquest per part del precarista. Si el bé 
del qual es cedeix l’ús no es destina a l’ús previst en el termini fixat o deixa 
d’ésser destinat, reverteix automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens 
local cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i perjudicis 
causats i el detriment experimentat pels béns.  
QUART. Les entitats i associacions beneficiàries de la cessió de l’ús es faran 
càrrec de les despeses de manteniment i neteja del local durant la vigència 
de la cessió. Les despeses pel subministrament d’energia elèctrica i aigua 



potable seran a càrrec de l’Ajuntament. 
CINQUÈ. Determinar que els precaristes no resten en una situació de 
dependència respecte l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 
121 del Codi penal i que l’ús és gratuït i merament tolerat. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de  tots els 
documents públics i privats necessaris per executar els acords anteriors.  
SETÈ Determinar que l’adjudicació de la cessió de l’ús del local que no han 
estat adjudicats mitjançant els presents acords, així com la modificació dels 
possibles beneficiaris de les cessions acordades, es podrà realitzar 
directament, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, del qual se 
n’haurà de donar compte a la Comissió informativa municipal de sanitat, i 
serveis socials. Aquestes adjudicacions posteriors, tindran una durada 
màxima idèntica al moment d’acabament de la durada de les cessions d’ús 
atorgades mitjançant el present acord i restaran subjectes a idèntiques 
condicions. 
 
18. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT D’AJUTS 
AL PAGAMENT DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES. 
En una situació com l’actual de crisi econòmica profunda, manca de 
consum, necessitats vitals no cobertes, dependència familiar 
intergeneracional, atur, pobresa, es fa necessari que l’ajuntament promogui 
ajuts públics que permetin, per una banda redistribuir recursos i per l’altra 
alleugerir la pressió fiscal a tots els ciutadans, amb la finalitat de promoure 
la consecució d’un fi públic i dinamitzar el nostre poble. 
Vist el desfavorable informe conjunt de Secretaria i Intervenció, el Ple de la 
Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per al 
pagament de l’Impost sobre béns immobles (IBI) que es transcriuen a 
continuació: 
“Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts  per al pagament de l’Impost 
de bens immobles (IBI) 
Naturalesa i règim jurídic. 
La naturalesa jurídica de la subvenció és la d’una donació modal. Es tracta 
d’una aportació dinerària amb càrrec a fons públics subjecta al compliment 
d’un determinat objectiu o finalitat. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions defineix la subvenció com una disposició dinerària 
feta per una administració pública a favor de persones públiques o 
privades, que compleix els requisits següents: 
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 



b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un objectiu 
determinat, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció 
d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la 
concurrència d’una situació (el beneficiari ha de complir les obligacions 
materials i formals que s’haguessin establert a les bases). 
Principis generals. 
És el dret europeu el que més insisteix i regula la fase prèvia de 
l’atorgament de les subvencions, per imposar els principis de publicitat i 
transparència. La subvenció s’atorga mitjançant una resolució 
administrativa que, com a tal, va precedida d’un procediment. En aquest 
procediment té una rellevància especial la fase d’instrucció: el coneixement 
i valoració tècnica de les sol·licituds presentades, diferent de l’òrgan al qual 
s’encomana la facultat de resoldre sobre l’atorgament o denegació. 
1. Objecte:  
L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediments 
de sol·licitud, tramitació́, concessió́, cobrament i justificació́ de les 
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Amposta destinades a facilitar el 
pagament de l’IBI –quan recaigui sobre l’habitatge habitual del subjecte 
passiu- mitjançant l’atorgament d’un ajut anual calculat sobre la quota 
tributària. 
2. Finalitat dels ajuts:  
Per tal de donar suport, de forma puntual i excepcional per al pagament de 
l’impost sobre béns immobles, sobre aquell immoble que representi el 
domicili habitual del sol·licitant. S’estableix una subvenció que sufragarà 
part de la quota tributaria de l’IBI segons els següents valors cadastrals: 

1. Per a valors cadastrals inferiors a 41.973,41€ el deu (10)  per cent de 
la quota resultant de l’IBI 

2. Per a valors cadastrals superiors a 41.973,41€ el quatre (4) per cent 
de la quota resultant de l’IBI 

3. Període d’execució́:  
L’ajut econòmic recaurà sobre la quota de l’Impost de bens immobles (IBI) 
de 2016 i posteriors, en virtut de la convocatòria aprovada anualment. 
L'interessat haurà̀ de presentar la sol·licitud de l'ajut cada any.  
4. Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los :  
Podran beneficiar-se d’aquest ajut les persones físiques empadronades a 
Amposta que no estiguin afectades per cas de les prohibicions contingudes 
a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
que reuneixin tots i cadascun dels les següents condicions:  

• Ser el subjecte passiu del tribut. 



• Que l’objecte del tribut sigui el seu habitatge habitual  
• Estar empadronat en l’immoble objecte d’ajut amb anterioritat a la 

data de meritació́ de l’impost. 
• Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament 

d’Amposta, Agència Tributària i Seguretat Social. Es considerarà estar 
al corrent, en els casos de pagaments a terminis, sempre que, 
aquests hagin estat atesos en la data del seu venciment. 

• Presentar la sol·licitud dintre del termini establert en aquestes bases 
o en la convocatòria que cada any es publiqui. 

5. Documentació́ a aportar:  
A la sol·licitud de subvenció́ caldrà̀ aportar la següent documentació́:  

• Sol·licitud ajustada al model que s’acompanya a les presents bases 
com annex número 1 o que s’aprovi en el moment de la 
convocatòria. 

• Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del representant legal. 
• Fotocòpia del rebut de pagament del primer fraccionament de l’IBI de 

l’exercici en curs 
• Document bancari de titularitat del compte segons model aprovat i 

publicitat a la pagina web de l’Ajuntament d’Amposta 
(www.amposta.cat) validat per entitat bancària, Annex 2. 

• Declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT, 
la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l’autorització 
expressa de consultar el seu estat de comptes amb l’Ajuntament 
d’Amposta. 

6. Termini, forma i lloc de presentació́ de sol·licituds:  
Les sol·licituds junt amb la documentació regulada a l base anterior s’haurà 
de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.  
El termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà el dia 1 de juliol de cada 
exercici i finalitzarà el 30 de setembre de cada any.  
7. Rectificació́ de defectes o omissions en la documentació́:  
Un cop presentada tota la documentació a l’Oficina d’Atenció al ciutadà o 
altre Registre Municipal, l’òrgan instructor (Oficina de Gestió Tributària o 
aquells que s’estableixi en la convocatòria) realitzarà quantes 
comprovacions s’estimin pertinents. 
En cas de que el sol·licitant no hagi presentat la documentació requerida, es 
formularà requeriment per l’òrgan instructor per a l’esmena dels defectes, 
en el termini de 10 dies hàbils, entenent-se que la manca d’esmena en el 
termini atorgat, suposarà el desistiment de la sol·licitud de la subvenció. 
L’òrgan instructor informarà de manera individualitzada cada sol·licitud, 



acreditarà la comprovació de la concurrència dels requisits exigits i 
formularà la proposta de resolució. 
Una volta formulada la proposta de resolució, l’expedient se sotmetrà a 
fiscalització prèvia per part de Intervenció. Una volta fiscalitzat per 
Intervenció, s’elevarà a la Junta de Govern Local pel seu anàlisi i, en el seu 
cas, aprovació.  
Resolt l’atorgament de la subvenció aquesta sempre tindrà caràcter 
condicionat, amb caràcter resolutiu, a l’acreditació del pagament dels 
tributs municipals i s’haurà de justificar abans del dia 30 d’octubre, que s’ha 
procedit a fer efectiu l’import d’aquests o en la data de finalització del 
període voluntari de pagament, si aquesta fora ulterior, sense perjudici 
d’haver comprovat la solvència del sol·licitant front l’AEAT i la TGSS. 
De no acreditar-se la justificació del pagament en els termes indicats, la 
subvenció atorgada quedarà sense efectes. 
8. Forma i termini de concessió́:  
La subvenció es concedirà mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la 
vista de la proposta formulada per l’òrgan instructor, de forma conjunta per 
a tots els beneficiaris. La resolució de concessió s’haurà d’adoptar a data 
màxima 1 de desembre de cada exercici. 
9. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació́ 
pressupostària:  
La dotació́ màxima destinada a aquestes subvencions s’aprovarà̀ anualment 
en la convocatòria, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. En cas 
que el import sol·licitat superi les dotacions pressupostàries, les 
subvencions s’atorgaran en règim de prorrateig.  
10. Òrgans competents per a la instrucció́ i la proposta de concessió́:  
L’òrgan responsable de la instrucció́ del procediment per a l’atorgament de 
les subvencions previstes en les presents bases serà̀ l'oficina de gestió 
tributaria. 
L’òrgan responsable de la resolució́ del procediment per a l’atorgament de 
les subvencions serà̀ la Junta de Govern Local.  
11. Forma de pagament:  
Una vegada aprovada la resolució de la subvenció, es procedirà al 
pagament de la mateixa, sempre mitjançant transferència bancària. 
Amb d’ingrés de la subvenció es donarà per notificada la concessió, malgrat 
això l’Oficina de Gestió Tributària notificarà tant la concessió com la 
denegació. 
12. Revocació, renúncia i nul·litat de la subvenció concedida. 
Serà causa de revocació de la subvenció concedida, que comportarà el 



reintegrament de les quantitats percebudes més interessos, la comprovació 
de l’incompliment de les condicions i càrregues que van donar lloc al seu 
atorgament. 
A aquest efecte, caldrà̀ notificar al beneficiari la resolució́ oportuna, fent 
alhora l’advertiment expréśs que, un cop transcorregut el termini d’un mes 
des de la recepció́ de la notificació́ sense que s’hagin reintegrat les 
quantitats reclamades, es procedirà̀ a exigir el deute pel procediment de 
constrenyiment, en el terminis i la forma que preveu el reglament general 
de recaptació́.  
El beneficiari podrà renunciar a la subvenció i quedarà alliberat del 
compliment de la càrrega a que es trobi sotmesa aquella, amb pèrdua del 
dret a exigir-la. La renúncia haurà de ser prèvia al cobrament de la 
subvenció, doncs en cas contrari el beneficiari haurà de procedir, si s’escau, 
al reintegrament de les quantitats percebudes més interessos. 
L’obligació de satisfer la subvenció pot esdevenir nul·la de ple dret si l’acte 
que la va atorgar s’ha dictat sense la corresponent cobertura 
pressupostària, així com la resta de casos previstos a la Llei 30/1992, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment 
Administratiu Comú. 
13. Incompatibilitats  
L’atorgament de la subvenció s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats 
vigent, i s’han de tenir en compte les vinculacions derivades del dret 
comunitari europeu sobre aquesta matèria. 
Seran en tot cas incompatibles amb qualsevol subvenció d’un altre 
organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte. 
14. Obligacions dels beneficiaris  
Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació́ els sigui requerida 
per l'Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han 
motivat el seu atorgament.  
15. Revisió́ dels ajuts  
La resolució́ d’atorgament dels ajuts objecte d’aquestes bases pot ser 
modificada per l’Ajuntament, amb la concessió́ prèvia d’un termini 
d’audiència de deu dies al beneficiari, en relació́ amb el seu contingut i 
condicionat en els supòsits següents:  

a) Quan s’acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant  
b)  La manca d’aportació́ total o parcial d’aquelles que havien de ser 

tingudes en compte per a determinar la condició́ de beneficiari de 
l’ajut.  

16. Publicitat 



Aquestes Bases Particulars es publicaran juntament amb la corresponent 
convocatòria en el Butlletí́ Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. 
Disposició́ addicional. 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació́ la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de 
desenvolupament, les bases d’Execució́ del Pressupost General per al 
present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment Administratiu comú́, i a més la 
legislació́ concordant.  
L’incompliment d’aquestes bases significaria la no concessió́ o percepció́ 
dels ajuts sol·licitats o la devolució́ dels ajuts indegudament percebuts, 
incrementat amb els interessos legals corresponents.  
SEGON. Ordenar l’exposició pública de els Bases aprovades, per un termini 
de 20 dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí oficial de la província 
de Tarragona i Tauler d’edictes de la Corporació, als efectes del seu examen 
i presentació d’al·legacions o reclamacions. Cas que en el termini esmentat 
no se’n presentin les Bases s’entendran definitivament aprovades. 
TERCER. Un cap aprovades definitivament les Bases, obrir la convocatòria 
dels ajuts per al present exercici 2016. 
Intervencions dels membres: 
El Sr. Alcalde explica que la proposta respon a la voluntat de l’equip de 
govern de complir amb els compromisos adquirits en la formació del 
pressupost municipal per a 2016 amb la finalitat de redistribuir els recursos 
i aconseguir que el diner estigui al carrer sense que els beneficis fiscals els 
rebin les entitats bancàries, proposta formulada pel Sr. Ciscar. Espera que 
el sistema funcioni i indica que es deurà fer una bona campanya de 
comunicació per tal que els possibles beneficiaris presentin les 
corresponents peticions. 
El Regidor Sr. German Ciscar, després de manifestar el seu suport a la 
proposta, explica que aquesta formula una discriminació positiva en favor 
només d’aquelles persones que viuen en l’habitatge pel qual es percep 
l’ajut. El treball ha estat força positiu, acaba indicant que per al proper any 
hi ha dues opcions: una rebaixa global de l’Impost o seguir en aquesta línia 
podent arribar a ajuts discriminats positivament del 20% o el 4% de 
bonificació general. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el Grup del PSC – CP celebra que poc 
a poc es vagi arribant a la rebaixa del 10% de l’Impost sobre béns immobles 



que proposava el seu Grup, creuen que és una llàstima que els possibles 
beneficiaris hagin de presentar una sol·licitud, motiu pel qual es deurà fer 
una bona informació i que també ho és no haver-se arribat, en el seu dia al 
10%. 
 
19. ATORGAMENT DE BONIFICACIONS FISCALS DE L’ICIO I LA TAXA PER LA 
TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES. 
Vista la sol·licitud presentada per M.P.B., actuant en nom i representació de 
l’entitat mercantil Ekobo Alimentació, SL, en la qual manifesta que havent 
pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions per l’arranjament d’un local per ubicar-hi una activitat de 
venda de productes alimentaris, se li apliqui la bonificació que contemplen 
les ordenances reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 28 de gener de 2016. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 
47,86 euros. 
 
Vista la sol·licitud presentada per RM.O.B. en la qual manifesta que havent 
pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions pel condicionament d’un local per portar a terme activitats 
esportives i comerç al detall de productes esportius, se li apliqui la 
bonificació que contemplen les ordenances reguladores de la taxa per 
llicència d’obres i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 5 de gener de 2016. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 
712,80 euros. 
 
Vista la sol·licitud presentada per MC.C.B. en la qual manifesta que havent 
pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions pel condicionament d’un local per destinar-lo a l’activitat de 
merceria, se li apliqui la bonificació que contemplen les ordenances 
reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 9 de novembre de 2015. 



D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 
342,77 euros. 
 
Vista la sol·licitud presentada per MI.F.J. actuant en nom i representació de 
l’entitat mercantil Finques Marivent, SL, en la qual manifesta que havent 
pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions per l’obertura d’un local destinat a la intermediació en la 
venda d’immobles, se li apliqui la bonificació que contemplen les 
ordenances reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 12 de febrer de 2016. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 
42,66 euros. 
 
Vista la sol·licitud presentada per D.R.A., actuant en nom i representació de 
l’entitat mercantil Espai Kowo Amposta, SL, en la qual manifesta que havent 
pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions pel condicionament d’un local per destinar-lo a oficines i sala 
de formació, se li apliqui la bonificació que contemplen les ordenances 
reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 9 de febrer de 2016. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 65 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 
11,70 euros. 
 
20. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS 
INCLOSES EN LA RELACIÓ NÚMERO 41, TRAMITADES SENSE SEGUIR EL 
PROCEDIMENT ESTABLERT. 
Vista la relació d’obligacions número 41, de data 29 de febrer de 2016, que 
ascendeix a un import líquid de 27.341,96 €, la qual comença amb 
Aplicaciones Eléctricas ENE, SA, per import de 8.256,88 euros, i finalitza amb 
S.A. Calfri –Oficnas Técnica y Comercial, per import de 1.890,66 euros, a 



l’objecte de l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en ella 
contingudes. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atès que es tracta de factures corresponents a contractes menors, respecte 
les quals no s’ha seguit el procediment fixat a la normativa vigent i regulat a 
la Circular 1/2015, aprovada en sessió plenària de 30 de març de 2015, 
respecte les quals s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient al 
pressupost municipal de l’exercici vigent. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar 
conseqüències lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció 
de 22 de febrer de 2016. 
El Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup 
d’EA-AM i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, dels 2 del Grup del 
PSC – CP i el 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 27.341,96 €, la qual 
comença amb Aplicaciones Eléctricas ENE, SA, per import de 8.256,88 euros, 
i finalitza amb S.A. Calfri –Oficinas Técnica y Comercial, per import de 
1.890,66 euros. 
 
21. INFORME DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT 
DE INFORMACIÓ 4T. TRIMESTRE 2015 DE LA LLEI ORGÀNICA D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA. 
A continuació es dona compte de l’informe que diu: 
“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 quart trimestre de 2015, en temps i 
forma, el darrer 29 de gener de 2016. Havent-se tramés la totalitat de la 
informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a 
través de la plataforma telemàtica habilitada a l’Oficina Virtual de las 
Entidades Locales”, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al 
present informe justificant de la remissió. 

2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de 



remissió, és part de la que es recull a l’article 16 de la Ordre 
HAP/2105/2012, i s’ha materialitzat en els formularis que ha dissenyat la 
Subdirección General de Estudios Financieros y Financiación de las 
Entidades Locales, complimentats a través de la Oficina Virtual abans 
citada. S’adjunta còpia impresa dels formularis remesos.  
Datos presupuesto actualizado y ejecución 

Resumen Clasificación Económica 

Desglose de Ingresos corrientes 

Desglose de Ingresos de capital y financieros 

Desglose de Gastos corrientes 

Desglose de Operaciones de capital y financieras 

Calendario y Presupuesto Tesorería 

Remanente de Tesorería 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Dotación de plantillas y retribuciones 

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 

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

A1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 

A4 Avales de la Entidad 

A5 Flujos internos 

B1 Ventas de acciones y participaciones 

B3 Adquisición de acciones y participaciones 

B4 Operaciones atípicas 

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

Medidas de Racionalizacion 

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

2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades 

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas 

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera 



4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 

3. La informació s’ha subministrat partint de les dades vigents a 
31/12/2015, si bé tenint en consideració que la comptabilitat no està 
tancada definitivament i no està aprovada la liquidació del pressupost del 
mateix exercici. Conseqüentment, dita informació no deu tenir alteracions 
substancials respecte les que sorgeixin de la liquidació, però si que pot 
variar en alguns aspectes pressupostaris.  
IV.- CONCLUSIONS DEL INFORME D’AVALUACIÓ. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de 
desembre de 2015, l’Ajuntament d’Amposta compleix amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària així com amb l’objectiu de la regla de despesa.” 
El Ple resta assabentat. 
 
22. INFORME TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT, 4T. TRIMESTRE 2015. 
Tot seguit es dona compte de l’informe: 
“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 quart 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. 
 
23. CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS DEL 
4T. TRIMESTRE 2015. 
Es dona compte que el període mig de pagament referit al quart 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 27,78 dies. El Ple de las 
Corporació resta assabentat. 
 
24. INFORME DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST DEL 4T. TRIMESTRE 2015. 
Tot seguit es dona compte de l’informe en relació a la sol·licitud 
d'informació fixada a l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que diu: 
“Vist que mitjançant acord plenari de 30 de març de 2012, l'Ajuntament 
d'Amposta va aprovar el Pla d'Ajust, elaborat d'acord amb el que regula 
l'article 7 del RD Llei 4/2012, i que és conforme al model previst en l'Ordre 
HAP / 537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat 
individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla. 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretària 
general de coordinació autonòmica i local, amb data 30 abril 2012 va 
emetre informe favorable al Pla d'Ajust aprovat prèviament pel Ple. 
Considerant que dit Ministeri ha alliberat la plataforma de captura de dades 
relativa al "Informe de seguiment del pla d'ajust i altra informació 
addicional continguda en l'article 10 de l'Ordre HAP / 2105/2012", 
plataforma que estarà disponible fins el 31 de gener de 2016. 
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. 

• Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, 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. 

Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent informe: 
Primer. Que l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, desenvolupa les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
establint en el seu article 10 la informació a detallar en els informes de 
l'Interventor sobre el seguiment dels Plans d'Ajust que les corporacions 
locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, de 
conformitat amb el que disposa l'article 10 del Reial decret llei 7/2012, de 9 
de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a 
proveïdors. Aquesta Ordre ha estat recentment modificada per l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica, entre altres, el contingut 
de l’esmentat article 10. 
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 altra informació 
continguda en l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012" que ha estat 
emplenada per aquesta Intervenció amb les dades pressupostàries que 
consten en la comptabilitat municipal a 31 de desembre de 2015, 
acompanyant, com Annex a aquest escrit, els següents informes: 
1. Informe trimestral de seguiment d’ingressos (a 31 de desembre de 2014). 
2. Informe trimestral de seguiment de despeses (a 31 de desembre de 
2014). 
3. Informe trimestral de seguiment de magnituds i endeutament (a 31 de 
desembre de 2013). 
4. Avanç de romanent de tresoreria. 
5. Informació d'avals rebuts del sector públic. 



6. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes 
subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
7. Informació sobre el deute comercial. 
8. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
És necessari matisar que la comptabilitat de l’exercici 2015 no està tancada i 
no està aprovada la liquidació del pressupost del mateix exercici; l’article 
191 del Text refós de la Llei reguladora de els hisendes locals es refereix a la 
confecció de la liquidació per part de les entitats locals abans del primer de 
març, pel qual la informació que s’inclou en el present informe i la que es va 
a remetre al ministeri a través de la plataforma telemàtica, és la que es 
disposa a data d’avui a la comptabilitat municipal. 
Tercer. Que d’acord amb al informació obtinguda del programa comptable, 
el període mig de pagament a proveïdors relatiu al quart trimestre de 2015 
és de 27,78 dies. 
Quart. Que es realitzen les següents explicacions a les desviacions més 
importants reflectides en els informes que s'incorporen a l'annex: 
- Ingressos: Com s’observa a la taula annexa, la desviació entre la previsió 
del Pla d’ajust i la situació a 31/12/2015 és positiva, tant en els ingressos 
corrents com en els de capital i els financers. Això ve donat 
fonamentalment pels majors drets reconeguts en els capítols 1 i 3 del 
pressupost d’ingressos de l’exercici. Destacar, dintre del capítol 1 del 
pressupost l’Impost sobre Béns Immobles Rústics i Urbans, així com 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
Igualment, existeix una variació positiva donada per l’obtenció de 
subvencions de capital, les quals no estaven previstes en el Pla d’ajust. 
- Despeses: S’observa un lleuger increment en les despeses degut 
fonamentalment a les despeses de capital, i concretament a la incorporació 
de romanents amb finançament afectat així com inversions finançades amb 
subvencions. 
- Respecte a les magnituds i endeutament, es presenta romanent de 
tresoreria positiu, estalvi net també positiu i capacitat de finançament. 
Als efectes oportuns, aquest és l'informe d'Intervenció, emès en virtut del 
que estableix l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, remetent còpia del 
mateix al Sr. Alcalde de la Corporació perquè procedeixi a donar compte del 
mateix en la primera sessió plenària que es celebri. 
Cal assenyalar que serà necessari continuar amb les mesures contingudes 
en el pla d'ajust de l'Ajuntament d'Amposta en el futur per veure si es 
consolida el compliment dels objectius continguts en el mateix. 
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2015, es 



deuria analitzar amb dades certes, el grau de compliment del pla d’ajust i 
adoptat en el seu cas les mesures procedents.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
25. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC “CONTRA EL TANCAMENT 
D’AULES I LÍNIES DE P3 A AMPOSTA“. 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia, en haver-se presentat una 
moció conjunta sobre el mateix tema que es tractarà com a punt número 
30 de l’ordre del dia.  
 
26. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER CONTRACTAR UN 
ARQUITECTE I UN ENGINYER. 
A continuació es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“Els últims anys he pogut constatar lo malament que funciona el 
departament d’urbanisme, amb el important que és. 
Els errors, la deixadesa o potser el no saber més ens comporta un perjudici 
a l’ajuntament i a la ciutadania clar està. 
No podem esperar a què algú es jubili o surti una plaça, acumulant errors i 
pèrdues de milers d’euros. 
Quan les coses no funcionen cal arreglar-les. Buscar solucions i no pas 
excuses. 
Per això: 
1. Estudiar la contractació d’un arquitecte i un enginyer.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. 
German Ciscar. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el seu Grup entén que si el personal 
fa malament la seva feina s’han de derivar responsabilitats i no acumular 
més personal, responent-li el Sr. Ciscar que en el sector privat tindria raó, 
que ja li agradaria que el personal que hi ha funcionés bé; però, es tracta de 
funcionaris i que, tot i no agradar-li tenir més contractes, ha de millorar-se 
l’equip, ficant com exemple l’estalvi que se n’ha derivat de les actuacions del 
nou coordinador de serveis contractat. El Sr. Miró insisteix que la fórmula a 
aplicar és la de derivar responsabilitats als funcionaris que no fan bé la 
feina. 
La Regidor a Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU votarà en contra de la 
moció, ja que, com han dit, no volen increment de personal, en tot cas, si es 
constata que no es fa la feina bé se n’han de derivar responsabilitats i no 
ficar-se una altra persona al costat. El Sr. Ciscar diu que l’anterior equip de 



govern no va fer-ho sempre així, com en el cas del coordinador d’esports. 
Acaba la Sra. Ferré dient que les limitacions legals no permeten aquest 
augment de personal. 
El Sr. Ciscar diu que la seva proposta és la d’un contacte de serveis. 
La Sra. Ferré diu que el personal actual està perfectament capacitat per fer 
la seva feina, havent de ser l’equip de govern qui prengui la decisió, ja que 
el seu Grup no governa. 
El Sr. Alcalde diu que es va crear la figura del Coordinador dels serveis al 
territori, incloent-hi els departaments d’obres i urbanisme i serveis, en 
considerar que eren uns departaments bàsics i amb més necessitat de 
reordenar la seva feina; hi ha altres àrees que no els acaba de convences la 
seva feina, en alguns casos per manca d’eines. En el procés d’estudi que 
estan fent, és evident que no veuen com a solució contractar més personal 
per ficar-lo al costat de l’actual, altra cosa és si existeix la possibilitat de que 
amb motius de càrregues puntuals de feina s’hagi de tirar mà d’ajut extern, 
mitjançant contractes de serveis. Des d’aquesta òptica recolzaran la moció, 
sembla que a l’àrea d’urbanisme sigui necessari i diuen si a estudiar-ho. 
El Sr. Ciscar diu que veu en l’equip de govern ganes de solucionar els 
problemes i espera que es faci la inversió necessària per disposar dels 
serveis que la Ciutat mereix. 
El Sr. Miró diu que el Grup del PSC – CP si es tracta de solucionar temes 
puntuals s’abstindrà en la votació; però, està en contra d’incrementar el 
capítol 1  de personal. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el 
vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM i del de PxC, l’abstenció 
dels 2 membres del Grup del PSC – CP i el vot en contra dels 7 membres de 
grup de CiU, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
27. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP DE RECONEIXEMENT DEL DIA 
7 DE FEBRER DE 2016, COM UNA JORNADA HISTÒRICA PER LA CIUTAT 
D’AMPOSTA. 
Tot seguit es dona compte de la moció següent: 
“El passat diumenge 7 de febrer la ciutat d’Amposta acollí l’esdeveniment 
més multitudinari de la seva llarga i dilatada història. Més de 50 mil 
persones es van congregar a la nostra ciutat, en resposta a la crida de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre per rebutjar el Pla de Conca del Riu aprovat 
per un Govern de l’Estat del PP en funcions. 
Per uns dies, la nostra ciutat obrí els titulars informatius de la major part de 
les Televisions, Ràdios i Diaris de l’Estat i molts d’internacionals, col·locant-



nos en primera línia de l’actualitat mediàtica i donant-nos a conèixer a tots 
els racons de la geografia de l’Estat i bona part d’Europa. 
Igualment, els milers de persones que van envair festivament els nostres 
carrers, van tenir l’oportunitat de conèixer personalment el nostre 
important patrimoni cultural i natural i la nostra rica i variada gastronomia. 
Molts van arribar el dia abans i molts van marxar el dia després, generant 
un important impacte econòmic en la ciutat i el territori que be segur tindrà 
una continuïtat en el temps per posteriors visites. 
Amposta, al llarg dels seus segles d’història ha estat escenari d’importants 
episodis bèl·lics, econòmics, socials i culturals, però cap d’aquesta magnitud 
humana i a més de caire positiu, en defensa unànime del territori i del riu 
que ens dona identitat. 
Per aquest motiu, el Grup Municipal dels Socialistes d’Amposta eleva al ple 
de l’Ajuntament d’Amposta la següent proposta d’acord: 
Primer. Que es faci un recull de tota la informació generada durant la 
jornada del 7 de febrer del 2016, en tots els formats informatius existents, 
per nodrir un fons documental que en el futur sigui susceptible de 
contribuir a generar estudis, publicacions o exposicions sobre la jornada i el 
moviment social en defensa de l’Ebre. 
Segon. Que s’estudiï un reconeixement de la diada, en el format que tots els 
grups municipals considerin més adient, que perduri en la memòria 
històrica de la ciutat per les futures generacions.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció de la que 
s’ha donat compte. 
Intervencions dels membres: 
Després de la defensa de la moció realitzada pel Regidor Sr. Francesc J. 
Miró, en els termes en que ha estat presentada, el Sr. Alcalde diu que des 
dels mitjans de comunicació municipals es generarà l’arxiu demanat a 
l’apartat 1 de la moció i, pel que fa al format de reconeixement proposat a 
l’apartat 2, considera que es deurà analitzar en la Comissió informativa 
corresponent quin podria ser aquest. 
 
28. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER INSTAR EL PLE A 
TRAMITAR LA MILLORA EN L’ORDENACIÓ DE LA CIRCULACIÓ DEL TRÀNSIT 
DE L’AVINGUDA CATALUNYA ENTRE EL CARRER SEBASTIÀ JUAN ARBÓ I 
CARRER D’AMÈRICA. 
Seguidament es llegida la moció que diu: 
“Atès que l’avinguda Catalunya és una de les artèries principals de la ciutat. 
Atès que hi ha hagut diversos accidents tant de vianants com de vehicles a 



l’esmentada avinguda, concentrats bàsicament entre els carrers Sebastià 
Juan Arbó i el carrer Amèrica. 
Atès que a l’alçada del carrer Cervantes ja s’han realitzat petites actuacions, 
insuficients, que no han pal·liat el problema, de fet recentment hi ha hagut 
una altra topada entre vehicles, 
Atès que també hi ha altres punts conflictius de la població on també 
s’hauria d’actuar de manera immediata. 
Proposta d’acord: 
Primer. Que es faci un estudi amb la policia local per tal de realitzar les 
actuacions necessàries en aquells punts negres d’aquesta via per evitar 
accidents als vianants i entre vehicles. 
Segon. Així mateix, s’hauria d’analitzar de manera conjunta la mobilitat de la 
ciutat per actuar en aquells llocs de més sinistrabilitat.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Francesc J. Miró. 
El Sr. Alcalde diu que la Policia local ja ha començat a treballar en aquest 
sentit. S’incorporaran les aportacions dels veïns i segurament abans de 
reordenar posaran una prohibició del pas, ja que la gent sol saltar-se les 
noves regulacions, si bé aquesta opció s’estudiarà detingudament. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
29. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER CREAR EL PRIMER PARC CANÍ 
A LA CIUTAT. 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus termes pel Regidor Sr. Josep 
Tomàs Reverté. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC recolzarà la moció. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que cal regular la convivència amb els 
animals i es deuria anar més enllà, amb l’aprovació d’una reglamentació i 
amb els mitjans per fer-la complir. El Grup del PSC – CP donarà suport a la 
moció. 
El Sr. Alcalde diu que a l’equip de govern els sembla una bona idea, encara 
que la zona proposada és la única de possible ampliació del cementiri 
municipal, per la qual cosa proposa modificar la moció en el sentit 
d’incloure un possible espai alternatiu d’igual superfície. El Grup de CiU 
accepta la proposta de modificació formulada. 
Amb la incorporació de la proposta formulada pel Sr. Alcalde i acceptada 
pel Grup de CiU, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la 
moció següent: 



“L’espai públic és un lloc de convivència i per compartir i, per tant, cal dotar-
lo dels elements necessaris perquè això sigui possible. Entenem que avui en 
dia un de molt important són les àrees destinades a esbarjo dels gossos. 
La ciutat d’Amposta ha apostat sempre per la bona convivència entre les 
persones i els animals de companyia. Per aquest motiu, a part de les 
normes que han de complir els propietaris de gossos per exercir-ne una 
tinència responsable i cívica, l’Ajuntament ha contribuït amb serveis 
específics, a part dels coneguts “pipi-can”, com ara la creació al 2014 de 4 
grans zones de passeig on aquestes mascotes poden estar en més llibertat. 
No obstant això, tenim encara una gran mancança, sobradament 
demandada per molts de ciutadans i ciutadanes en referència a disposar 
d’un veritable lloc espaiós, delimitat i condicionat per a les seves mascotes. 
Un gran Parc d’esbarjo i alliberament per a gossos, que es trobaria ubicat a 
terrenys municipals. 
En aquest espai tancat els animals podran fer exercici amb seguretat. Molts 
d’Ajuntament ja han apostat per disposar de llocs d’aquestes 
característiques. 
Les àrees d’esbarjo per a gossos són espais que afavoreixen la relació entre 
ells i, perquè no, entre els veïns i veïnes que en són propietaris i que 
comparteixen el seu amor per aquests animals. Un  espai, en definitiva, 
còmode i agradable per a tots els usuaris. 
Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal de CiU proposem al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
1. La creació del primer Parc Caní a la ciutat d’Amposta, un espai que 
rondaria els 7.000 m2, que estaria delimitat per una tanca perimetral on els 
gossos podrien exercitar-se, passejar i relacionar-se en altres gossos, sense 
causar cap tipus de molèstia a la resta de ciutadans. 
2. Ubicar-lo al costat del cementiri municipal, ampliant la zona que en el seu 
dia l’Ajuntament va destinar com a zona de passeig i que té una superfície 
de 4.525 m2 (Pol 8 parc. 12, clau urbanística 3h), afegint-hi part de la 
parcel·la llindant (Pol 8 parc. 11, clau urbanística 5d), o espai alternatiu amb 
igual superfície. 
3. El Parc Caní, per a la tranquil·litat dels amos i per a la seguretat dels 
animals, comptaria amb dues zones ben diferenciades amb tanca 
perimetral i accessos independents: 

• Zona per a gossos petits de menys de 9 kg. 
• Zona per a gossos mitjans i grans de més de 9 kg. 

Tanmateix complementant els elements que hi ha actualment, es dotaria de 
papereres, i aparells d’agilitat per a gossos, utilitzant materials reciclats. 



4. Amb la finalitat d’aunar criteris i assegurar que l’espai sigui veritablement 
confortable i adequat al seu propòsit, seria convenient que tant els 
veterinaris del DARP com la resta de professionals de la ciutat (que així ho 
vulguin), amb coordinació amb l’àrea de Serveis Municipals, Pagesia i Medi 
Natural, pogueren donar el seu punt de vista abans de la seva implantació, 
creant a l’efecte un grup de treball per valorar els aspectes de materials a 
emprar, la seguretat, la salubritat, o la facilitat de desinfecció, etc.” 
 
30. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’EA, PSC-CP I PXC EN 
RELACIÓ A LA PROPOSTA DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LES 
TERRES DE L’EBRE DE TANCAMENT D’UNA LÍNIA DE P3 PER AL CURS 2016 – 
2017. 
Així mateix es dona lectura a la moció que diu: 
“Després dels imputs rebuts des del Departament d’Ensenyament dels 
Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre, tant en la Junta de personal 
docent, Fapac i MUCE. Se’n informa, degut a la davallada de la natalitat, de 
P-3 per a Amposta per al proper curs 2016-2017. Al mateix temps se’n 
informa que el tancament d’una línia es pot tornar a obrir el proper curs 
2017-2018. 
El problema no només afecta a Amposta, sinó que és extensiu a tot el 
territori. És per tant, un problema més ampli i general que ens emmarca en 
una política conscient de deteriorament de l’escola pública. 
La Generalitat ha fet fortes retallades en Ensenyament en els darrers anys 
amb més massificació, menys professorat i personal de suport, menys 
formació, menys beques de menjador ... 
Fins i tot en un informe del Síndic de Greuges de 2012 es diu: “En aquest 
sentit, el Síndic de Greuges recorda al Departament d’Ensenyament la 
previsió de finançament de l’educació prevista en la LEC, del 6% del PIB i 
demana que les mesures d’austeritat tinguin en compte els objectius 
previstos per llei per l’any 2017”. Aquesta tendència no s’ha corregit, ja que 
actualment la Generalitat inverteix en Ensenyament menys del 4% del PIB. 
Estem per sota de la mitjana europea en despeses socials i educativa i com 
a conseqüència, molts infants i joves de les famílies amb menys recursos 
perden opcions educatives i compensatòries de la seva situació personal. 
Des de l’Ajuntament d’Amposta tenim alternatives: 
1. No s’ha de tancar cap línia a cap escola d’Amposta. 
2. No s’ha de reduir la plantilla de mestres. 
3. El descens de la natalitat ha de ser aprofitat per baixar la ràtio (nombre 

d’alumnes per aula) i millorar la qualitat de l’ensenyament amb els 



mateixos recursos. 
Per totes aquestes raons demanem en suport d’aquesta moció. 
Primer. Declari oposició i no col·labori amb el Departament d’Ensenyament 
en la seva política de tancament d’aules. 
Segon. Defensi davant del Departament d’Ensenyament la baixada de la 
ràtio com a solució al descens de la natalitat, amb el conseqüent 
manteniment de plantilles i altres recursos humans igual que s’ha fet a 
altres poblacions com Badalona, Granollers, Mataró o Montblanc.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada la Regidora Sra. 
Ines Martí. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC 
i diu que li sembla una vergonya haver de reclamar per retallades en 
educació que quan es realitzen sembla no passi res, a la fi només es 
demana una ràtio de 20 alumnes per classe quan l’ideal seria 14/15, creu 
que enlloc de retallar en educació o sanitat es deurien anul·lar pensions 
vitalícies i altres despeses semblants. 
El Regidor Sr. Francesc J., Miró diu que el Grup del PSC – CP dona suport a la 
moció, considerant que és l’oportunitat d’aconseguir baixar les ràtios i de 
millorar la qualitat de l’educació. A més si ara ens treuen una línea 
difícilment ens la tronaran a donar en un futur. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU no ha subscrit la moció, 
en no haver-hi negociació per la seva formulació, pensa que es podria haver 
treballat més. Explica que mantenint la ràtio de 25 alumnes per classe 
tocava una reducció de 2 línies a Amposta, se’n manté 1. A la taula de 
planificació, on estan presents el Sr. Alcalde i la Sra. Regidora 
d’ensenyament es va informar que es trauria una línia a Amposta i des del 
31 de desembre passat fins la presentació de la moció pel Sr. Ciscar no s’ha 
dit res a la resta de Grups municipals, els hauria agradat parlar-ne abans de 
presentar aquesta moció, per aconseguir l’objectiu de baixar la ràtio 
d’alumnes per classe i això ha de demanar-se als Departaments 
d’Ensenyament i d’Economia, petició que es deuria realitzar conjuntament 
amb les entitats municipalistes. Aquest treball d’aconseguir rebaixar la ràtio 
és fonamental perquè amb l’actual de 25 alumnes/classe a Amposta amb 9 
línies la ràtio és de 21 i si es mantenen totes les actuals seria de 19. Pel que 
ha exposat el Grup de CiU s’abstindrà en la votació i demana que per 
l’Ajuntament es demani una reunió amb l’ACM i la FMC per treballar amb la 
rebaixa de la ràtio actualment vigent. 
El Sr. Alcalde diu que no és Amposta, la única que fa aquesta petició, a 



altres municipis s’ha demanat i s’ha aconseguit, per tant no veu motiu per 
no aprovar la moció, amb independència de tirar endavant la petició de 
minoració de ràtios. Pel que fa a la seva actuació, la portaveu de CiU sabrà 
que ha estat l’únic Alcalde que no signat el document que li proposava el 
Departament i que des de l’equip de govern s’estava preparant una 
comissió per tractar l’assumpte i veure quina havia de ser l’actuació. 
La Regidora Sra. Ferré diu que CiU considera que tant de bo es puguin 
mantenir les 10 línies; però, que no està d’acord en presentar una moció 
sense cap tipus de negociació prèvia. El Sr. Alcalde diu que la proposta va 
ser discutida en la Junta de Portaveus, per tant proposa aprovar i presentar 
la moció i també fer les actuacions adients per aconseguir la rebaixa de les 
ràtios en base a la baixa de natalitat. 
La Regidora Sra. Ferré acaba dient que el seu Grup està totalment d’acord 
amb mantenir les 10 línies a Amposta i en la tasca per aconseguir la rebaixa 
de les ràtios. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 2 membres del Grup 
del PSC – CP i del membre del Grup PxC i l’abstenció dels 7 membres del 
Grup de CiU, acorda aprovar la moció a la que s’ha donat lectura. 
 
31. PRECS I PREGUNTES. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró formula: 
- Prec de que estant-se treballant en la modificació de les parades de bús se 
n’hauria de posar una davant l’hospital, demanant es tingui en compte en 
les negociacions amb l’empresa concessionària. El Sr. Alcalde diu que 
aquest ha de ser un tema a tractar monogràficament en la Comissió 
informativa corresponent. 
- En el tema de l’IBI sobre construccions agrícoles va comentar que seria bo 
tenir una reunió amb la Gerent del Cadastre i pregunta que s’ha fet al 
respecte. El Sr. Alcalde respon que s’ha informat a les entitats agràries i sap 
que s’està treballant des de les formacions polítiques i agràries en base a la 
manca de ponència aprovada, havent-se de redactar i aprovar aquesta per 
la fixació dels valors cadastrals, considera que aquesta és la línia adequada.  
El Sr. Miró demana que sobre aquest tema es presenti una moció conjunta. 
 
URGÈNCIES. 
S’aprova per la unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 



 
MOCIÓ DE PxC PEL REAPROFITAMENT DELS ALIMENTS EXCEDENTS DELS 
MENJADORS ESCOLARS. 
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu: 
“Atès que el dret a l’alimentació de les persones és un dret humà universal 
de compliment obligatori per a tots els estats que han ratificat la Declaració 
Universal dels Drets Humans. 
Atès que a Catalunya es llencen cada any 260.000 tones de menjar en bon 
estat, és a dir, que cada català i catalana malbarata 35 quilos d’aliments que 
es poden aprofitar, dada que equival a llençar el menjar consumit durant 25 
dies o que pot alimentar a més de mig milió de persones. 
Atès que en termes econòmics, la pèrdua és de 112 € per habitant i any. A 
Catalunya, la xifra representa 841 milions d’euros anuals. La major part 
d’aquest malbaratament (el 58%) es produeix a les llars, seguit dels 
supermercats (16%), la hostaleria (12%), comerç al detall (9%), càtering (4%) 
i mercats municipals (1%). 
Tot això sense tenir en compte el malbaratament previ a l’arribada dels 
aliments a la cadena de distribució. En producció, l’agricultor, per no quedar 
marginat del mercat, ja es veu obligat a malbaratar tones d’aliments, a 
l’igual que succeeix en les cadenes de processament. Atès que el 
malbaratament alimentari provoca conseqüències ambientals com és la 
generació de residus, la gestió dels quals implica nombrosos impactes 
sobre el medi. D’entre aquests, cal destacar les emissions d’efecte 
hivernacle generades, en especial d’aquelles emeses als abocadors com a 
conseqüència de la biodegradació dels residus orgànics, les quals poden 
arribar a suposar el 40% de les emissions totals. 
Alhora, el malbaratament alimentari genera majors impactes ambientals i el 
consum de recursos a través de la producció, el processament, la 
distribució i la venda de nous aliments. S’estima que si s’aprofitessin tots els 
aliments, la reducció en les emissions  d’efecte hivernacle equivaldria a 
treure un de cada quatre cotxes de les carreteres catalanes. 
Atès que el malbaratament dels aliments implica conseqüències 
econòmiques a nivell domèstic, ja que implica comprar més menjar del que 
realment necessitem. S’estima que el cost de malbaratar aliments d’una 
família mitjana amb nens i nenes és de quasi 800 € anuals. 
Atès que el 22% de la població de Catalunya viu per sota del llindar de la 
pobresa. Al juny de 2015 la mateixa Generalitat de Catalunya exposa, en 
una comparativa de dades entre 2009 i 2013, que la proporció de persones 
a Catalunya en situació de risc de pobresa és del 19,8%. Altres dades 



d’aquest mateix treball destaquen que en aquests cinc darrers anys no 
només no hem aconseguit cap rebaixa d’aquest risc de pobresa si no que 
els percentatges del que s’anomena “privació material severa” han passat 
d’un 3,1% a un 6,1% i totes dues estan relacionades amb l’impacte de l’atur 
a les famílies. 
Atès que, segons un estudi de la Fundació Foessa, amb dades de 2013 i 
donat a conèixer al febrer de 2015, comptabilitza a un total de 1.855.000 les 
persones que a Catalunya es troben en risc d’exclusió social, el que suposa 
més de 570.000 llars del país. 
Atès que l’aplicació d’un programa d’aprofitament d’excedents alimentaris 
de menjadors escolars permet la donació d’aliments prèviament cuinats, 
cosa que facilita l’accés al menjar a persones afectades de pobresa 
energètica i els permet diversificar l’oferta d’aliments que es donen i per 
tant, millorar l’aspecte nutricional, així com poder augmentar els àpats a 
més d’un per dia. 
Acords: 
Primer. Estudiar iniciar un programa municipal de re-aprofitament i 
canalització d’excedents alimentaris dels menjadors escolars dels centres 
educatius d’Amposta cap a col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat 
segons el diagnòstic de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta. 
Segon. Estudiar iniciar l’execució de dit programa amb un estudi i prova 
pilot durant el primer semestre de 2016 i executar el programa segons els 
resultats obtinguts a partir del segon semestre de 2016. 
Tercer. Estudiar iniciar una campanya de difusió informativa a la població 
sobre el malbaratament alimentari, les seves conseqüències, donant a 
conèixer les accions de prevenció del malbaratament que es poden dur a 
terme a les llars. 
Quart. Estudiar realitzar accions formatives específiques en l’àmbit de la 
reducció i la gestió dels excedents alimentaris, la prevenció del 
malbaratament, la cuina d’aprofitament i la difusió de bones pràctiques en 
aquest àmbit i incorporar-les als programes de dinàmica educativa per 
primària i secundària. 
Cinquè. Estudiar iniciar una campanya de sensibilització als bars, 
restaurants i al conjunt d’establiments de restauració de la ciutat sobre el 
malbaratament alimentari i les possibilitats d’aprofitament dels seus propis 
excedents. 
Sisè. Estudiar instar a la direcció dels centres escolars d’Amposta a 
incorporar als plecs de condicions del servei de menjador dels centres 
educatius una clàusula de participació en el programa d’aprofitament 



d’excedents alimentaris.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. German Ciscar. 
El Regidor Sr. Francesc Miró, en nom del PSC – CP, i la Regidora Sra. Isabel 
Ferré, en nom de CiU, manifesten el suport a la moció. 
El Sr. Alcalde exposa que creu que a Amposta ningú està en situació de 
passar gana, també li consta que no hi ha sobrants als menjadors escolars, 
sobretot a aquells que empren el sistema de càtering, al Consol Ferré si es 
realitza alguna actuació en aquesta línia. Tot i constar-li que no hi ha 
pràcticament cap sobrant; però, en considerar positiva la moció en altres 
aspectes, el Grup d’EA – AM la recolzarà. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda aprovar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ DE CiU PER BUSCAR UN ESPAI LÚDIC I DE FESTA PER ALS JOVES 
MENORS D’EDAT DE LA NOSTRA CIUTAT. 
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu: 
“En el nostre municipi són molts els joves d’entre 14 i 18 anys que surten el 
cap de setmana per poder gaudir del seu temps d’oci de manera 
responsable. 
Passejar, utilitzar les xarxes socials, xatejar, descarregar-se música, quedar 
amb els amics/amigues al carrer i anar a la discoteca són les activitats 
realitzades amb més freqüència, segons l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 
que publiquen investigadors del grup de recerca Consum, Mercats i Cultura. 
No obstant, els joves d’Amposta que són menors d’edat es troben amb el 
fet que no disposen d’un lloc adequat on poder passar-ho bé. La manca 
d’oferta lúdica específica per a aquests nois i noies comporta que 
habitualment hagin de deambular pels carrers o llogar un local on hi 
instauren els seus clubs privats, sense cap mena de supervisió. 
Fins no fa tants anys, els joves de la nostra ciutat disposaven de locals d’ús 
públic on podien xalar, ballar i fruir de la festa amb unes certes garanties, 
però avui en dia els nostres joves estan exclosos de l’activitat social i 
cultural que comporta el poder reunir-se amb gent de la seva edat en un 
lloc lúdic d’ús públic, perquè no existeix cap oferta per a ells i elles. 
Des del nostre grup municipal estem convençuts que els avantatges que 
oferiria el fet que els nostres joves menors tinguessin un lloc on divertir-se 
serien nombrosos i estimularia els seus patrons d’activitat d’oci en temps 
lleure. Donar-los un espai lúdic de trobada potenciaria, a més, les seves 
capacitats relacionals i culturals. 



Proposta d’acords: 
1. L’Ajuntament d’Amposta es compromet a treballar activament i de 
manera continua per posar a disposició de la nostra joventut menor d’edat 
un espai lúdic on puguin passar-ho bé, ballant, escoltant música i 
relacionant-se amb els de la seva edat. 
2. L’Ajuntament d’Amposta, si és necessari per a aconseguir la posada en 
funcionament d’aquest espai lúdic i la seva posterior continuïtat buscarà la 
manera de cofinançar les despeses que se’n derivin, tal i com ja es fa amb 
altres col·lectius de la nostra ciutat. 
3. L’Ajuntament d’Amposta es compromet a prendre mesures preventives i, 
si fora necessari, sancionadores per tal de què no es produeixin vendes de 
begudes alcohòliques en aquest espai lúdic mentre sigui destinat als joves 
menors d’edat.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Albert Roig. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que li sembla una bona idea, existeix la 
necessitat i l’aportació econòmica seria mínima, per tant recolza la moció. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que al Grup de PSC – CP la proposta els 
sembla molt be, caldrà córrer perquè ha sentit que algú s’ha adreçat a La 
Lira per fer ús del seu local, que podria ser apropiat. 
El Sr. Alcalde també expressa el recolzament del Grup d’EA – AM a la moció 
sobre un assumpte que li sembla tots els Grups portaven al seu programa. 
El Regidor delegat de festes, Sr. Ramon Bel, diu que ha mantingut reunions 
amb representants de La Lira i pensaven obrir el local amb motiu de la 
Festa Major i després tots els diumenges a partir de les 7 de la tarda; però, 
es podria avançar la posta en marxa, prioritzant la seguretat dins i a l’accés. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda aprovar la moció de la que s’ha donat lectura. 
 
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
MUNICIPALS. 
Vista la proposta formulada pel Grup municipal de CiU, el Ple de la 
Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 7 membres del Grup de 
CiU i l’abstenció dels 11 membres del Grup d’EA – AM, dels 2 membres del 
Grup del PSC – CP i del membre del Grup de PxC, acorda: 
PRIMER. La Regidora, Sra. Rosa Petegaz Lafont, deixa de formar part de les 
Comissions informatives municipal següents: 
• Comissió d'empresa i promoció econòmica. 
• Comissió de joventut i participació ciutadana. 



• Comissió de mitjans de comunicació i festes. 
• Comissió de comerç i mercat municipal. 
SEGON. La Regidora, Sra. Rosa Petegaz Lafont es substituïda a les 
Comissions informatives municipals que es diran pels Regidors/es que 
també s’indiquen: 
• Comissió d'empresa i promoció econòmica, pel Regidor Sr. Francesc Paz 

Belmonte. 
• Comissió de joventut i participació ciutadana, per la Regidora Sra. Maria 

del Mar Panisello Rodera. 
• Comissió de mitjans de comunicació i festes, pel Regidor Sr. Albert Roig 

Cervera. 
• Comissió de comerç i mercat municipal, pel Regidor Sr. Josep Tomàs 

Reverté Vidal. 
TERCER. La Regidora, Sra. Rosa Petegaz Lafont es substituïda a les 
Comissions informatives municipals que es diran, a les que pertanyia com a 
membre suplent, pels Regidors/es que també s’indiquen: 
• Comissió informativa municipal d'hisenda, règim intern i personal, per 

la Regidora Sra. Manolita Cid Espuny. 
• Comissió informativa municipal d’esports, pel Regidor Sr. Josep Tomàs 

Reverté Vidal. 
• Comissió informativa municipal de turisme, fires i promoció exterior, pel 

Regidor Sr. Albert Roig Cervera. 
• Comissió informativa municipal d’ensenyament i cultura, pel Regidor Sr. 

Francesc Paz Belmonte. 
• Comissió informativa municipal de sanitat i serveis socials, pel Regidor 

Sr. Josep Tomàs Reverté Vidal. 
QUART. Substituir la Regidora, Sra. Manolita Cid Espuny que formava part 
com a titular de la Comissió informativa municipal d’ensenyament i cultura 
pel Regidor Sr. Albert Roig Cervera i substituir el Regidor Sr. Albert Roig 
Cervera que formava part com a titular de la Comissió informativa 
municipal de sanitat i serveis socials per la Regidora, Sra. Manolita Cid 
Espuny. 
 
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 cinquanta-dos 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, 


