
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 
25 D’ABRIL DE 2016. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 
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Sr. Miquel Subirats i Garriga  
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Sr. Ramon Bel i Serrat 

Sr. Marc Fornós i Monllau  
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
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Sra. Joanna Isabel Estévez i González 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres 
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Sra. Júlia Barberà i Manrique 
Sra. Manuela Cid i Espuny 

Sr. Francesc Paz i Belmonte 
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 

Sra. Rosa Pertegaz i Lafont 
Sr. Germán Ciscar i Pastor 

Secretària: 
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 

Excusa la seva absència: 
Sr. Adam Tomàs i Roiget. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-cinc d’abril 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. Primer Tinent 
d’Alcalde, Miquel Subirats i Garriga; assistit de la sotasignat, Secretària de la Corporació i 
estant també present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de 
dur a terme la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 30 de març de 2016 
2. Donar compte de contractacions de personal 
3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 489 a 620 del 2016 
4. Aprovació definitiva de la derogació de l’actual Reglament municipal de Voluntariat 

d’Amposta 
5. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’ús dels Mitjans de Comunicació 

Municipals d’Amposta 
6. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les Mesures Alternatives a les Sancions 

Econòmiques 



7. Aprovació Inicial de l’Ordenança reguladora dels espectacles Públics i Activitats 
Recreatives Extraordinàries en espais oberts al públic 

8. Aprovació de la relació d’obligacions número 145, corresponent a contractes menors 
tramitats sense seguir procediment 

9. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 5 de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres 

10. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la 
Taxa per la Concessió de Llicències Urbanístiques 

11. Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal número 12, reguladora de la Taxa d’Obertura 
d’Establiments 

12. Donar compte de l’Informe d’Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en la liquidació del pressupost general de 2015 

13. Aprovació inicial de l’expedient número 9 de modificació del Pressupost per 
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 

14. Aprovació de l’Expedient I de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit ( factures de l’any 
2015 amb consignació ) 

15. Aprovació de l’Expedient II de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit ( factures any 
2015 sense consignació ) 

16. Aprovació de l’Expedient III de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit ( factures any 
2015 rebudes l’any 2016 ) 

17. Aprovació de l’Expedient IV de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit ( factures any 
2015 tramitades sense seguir procediment ) 

18. Aprovació de l’Expedient V de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit ( factura COPATE 
mosquit 2015 ) 

19. Moció del grup municipal de CIU per impulsar l’Obertura d’Establiments Comercials, 
servies personals i de restauració 

20. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar al Ple a tramitar la creació de l’òrgan 
municipal de caràcter polític en relació a la figura d’alcalde del Poble Nou del Delta 

21. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar al Ple a sol·licitar la reducció de la ràtio 
a les aules d’infantil a Catalunya a partir del proper curs 

22. Moció del grup municipal de CIU per crear un àrea de jocs integradora i accessible al 
parc dels Xiribecs 

23. Moció del grup municipal de PXC per Col·laborar per fer possible la Publicació del 
Segon Llibre Solidari de NUPA 

24. Moció del grup municipal de PXC per Estudiar l’Amortització d’un milió d’euros d’un 
préstec de HC SAM amb recursos de la FUSSMONT 

25. 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 EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària duta a terme el dia 
30 de març de 2016. 
 
 
 



2. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dona compte de les contractacions següents: 
• N.S.V. com peó de neteja del 31 de març al 30 de juny de 2016. 
• M.V.B i JJ.H.G. com a oficials segona de jardineria del 4 d’abril al 3 de juny de 2016. 
• MJ.C.P. com a auxiliar administrativa del 4 d’abril al 4 de desembre de 2016. 
• J.P.B. com a auxiliar de la llar d’infants del 19 d’abril de 2016 fins l’acabament de la 

baixa maternal de N.M.P. 
• S.F.P. com a educadora de la llar d’infants del 19 d’abril al 13 de juny de 2016 data en 

que finalitza la baixa maternal a M.P.B.  
• Ampliació del contracte de M.V.P. en 17,5 hores setmanals de l’1 de maig al 31 de 

desembre de 2016. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 489 A 620 DEL 2016. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 489 a 620 de l’any 2016, restant el Ple 
assabentat. 
 
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DEROGACIÓ DE L’ACTUAL REGLAMENT MUNICIPAL DE 
VOLUNTARIAT D’AMPOSTA. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de febrer de 
2016, la derogació del Reglament municipal del voluntariat d’Amposta. 
Atès que l’aprovació inicial de la derogació ha estat exposada al públic per un termini de 30 
dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona número 48 
del dia 10 de març de 2016 i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7074 del dia 8 
de març de 2016, sense que contra la mateixa s’hagi formulat cap mena de reclamació o 
al·legació. 
De conformitat amb el que disposen els 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 de tots els membres presents, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar definitivament la derogació del Reglament municipal del voluntariat 
d’Amposta. 
SEGON. Ordenar la publicació de l’anunci de derogació del Reglament municipal del 
voluntariat d’Amposta en el Butlletí oficial de la Província. 
 
5. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ MUNICIPALS D’AMPOSTA. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de febrer de 
2016, la modificació del Reglament d’ús dels mitjans de comunicació municipals d’Amposta. 
Atès que l’aprovació inicial de la modificació ha estat exposada al públic per un termini de 30 
dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona número 48 
del dia 10 de març de 2016 i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7074 del dia 8 
de març de 2016, sense que contra la mateixa s’hagi formulat cap mena de reclamació o 
al·legació. 
De conformitat amb el que disposen els 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 de tots els membres presents, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar definitivament la modificació del Reglament d’ús dels mitjans de 



comunicació municipals d’Amposta. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre de la modificació del Reglament d’ús dels 
mitjans de comunicació municipals d’Amposta aprovada en el Butlletí oficial de la Província, 
als efectes de la seva entrada en vigor. 
 
6. APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES MESURES ALTERNATIVES A 
LES SANCIONS ECONÒMIQUES. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures 
alternatives a les sancions econòmiques, el procediment per acordar-les i els criteris 
determinats de l’adopció. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del Grup 
d’EA - AM, dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del 
membre del Grup de PxC i l’abstenció de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les mesures alternatives a 
les sancions econòmiques, el procediment per acordar-les i els criteris determinats de 
l’adopció que figura inclosa a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies, als 
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el 
Butlletí oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de 
la Corporació. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que la proposta deriva d’una moció del seu Grup de fa 3 anys 
que al final ha vist la llum, els municipis poden establir mesures alternatives a algunes 
sancions econòmiques, la qual cosa afavorirà a les persones amb menys recursos i sobretot 
podrà tenir una finalitat pedagògica, fonamentalment en els menors que ara veuen que les 
seves conductes incíviques comporta una sanció que normalment paguen els pares sense 
que els suposi una afectació directa. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró manifesta que el suport del Grup del PSC – CP ha estat per 
considerar positiva la proposta en especial per la seva vessant pedagògica. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU veu positiva la mesura i, a la vista de 
l’informe de Secretaria que recull una Senècnia del tribunal Suprem, on s’afirma la 
competència de l’Ajuntament per establir aquest tipus de mesures alternatives a 
determinades sancions, han donat suport a la seva aprovació. 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS ESPECTACLES PÚBLICS I 
ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES EN ESPAIS OBERTS AL PÚBLIC. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora dels espectacles 
públics i activitats recreatives extraordinàries en espais oberts al públic. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del Grup 
d’EA - AM i del membre del Grup de PxC  i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 
membres del Grup del PSC – CP i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels espectacles públics i 
activitats recreatives extraordinàries en espais oberts al públic que figura inclosa a l’expedient. 



SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies, als 
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el 
Butlletí oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de 
la Corporació. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que l’abstenció del Grup del PSC – CP ha estat motivada 
perquè veu en aquest reglament una visió mercantilista de l’administració, a més la Policia 
local disposa de pocs efectius la qual cosa pot donar lloc a que aprovada l’Ordenança no es 
pogués complir pel mateix Ajuntament. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta que el Grup de CiU s’ha abstingut en tenir dubtes 
sobre si es pot fer pagar el servei d’una patrulla més de la Policia local, la manca d’efectius del 
cos de la Policia local i la hipoteca del servei que representaria destinar una patrulla 
exclusivament al control de l’activitat extraordinària. El Regidor Sr. Miquel Subirats respon que 
no es tracta d’hipotecar el servei normal, sinó d’incrementar-lo amb una patrulla més que 
seria la que deuria pagar l’organitzador; la Sra. Ferré diu que no creuen que la Policia local 
disposi dels efectius suficients per a fer-ho, replica el Sr. Subirats que la proposta ha sorgit 
directament del cap del cos i que, en tot cas, tractant-se de l’aprovació inicial de l’Ordenança 
es podran fer aportacions a ser tingudes en compte en la seva aprovació definitiva. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que fins ara en casos d’activitats extraordinàries, el servei de 
la Policia local estava sí o sí, la única diferència serà que amb l’aplicació de l’Ordenança el cost 
del servei extraordinari el deurà assumir l’empresa organitzadora, qui en definitiva rep el 
benefici. La Regidora Sra. Ferré diu que els organitzadors en haver pagat un servei especial 
podrien pensar que es tracta d’un servei exclusiu i això no és possible, responent el Sr. Ciscar 
que la Policia local està a l’ordre del seu cap i del Regidor i el que pugui pensar l’organitzador 
és indiferent. 
El Regidor Sr. Subirats acaba dient que es tracta d’una petició de la pròpia policia local que han 
considerat es deu tirar endavant. 
 
8. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ D’OBLIGACIONS NÚMERO 145, CORRESPONENT A 
CONTRACTES MENORS TRAMITATS SENSE SEGUIR PROCEDIMENT. 
Vista la relació d’obligacions número 145, de data 25 d’abril de 2016, que ascendeix a un 
import líquid de 15.496,37 euros, la qual comença amb Calzados Canòs Garcia, SL, per import 
de 2.075,71 euros, i finalitza amb Manain Elevació, SL, per import de 2.127,83 euros, a l’objecte 
de l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en ella contingudes. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret 1619/2012, de 
30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les operacions 
aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de l’Àrea gestora. 
Atès que es tracta de factures corresponents a contractes menors, 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 18 d’abril de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del Grup 
d’EA - AM i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – 



CP, del membre del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les factures incloses a la 
relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions incloses en la relació que s’adjunta a l’expedient que 
ascendeix a un import líquid de 15.496,37 €, la qual comença amb la qual comença amb 
Calzados Canòs Garcia, SL, per import de 2.075,71 euros, i finalitza amb Manain Elevació, SL, 
per import de 2.127,83 euros. 
 
9. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 DE 
L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 
Atesa la proposta de l’Alcaldia d’incoar expedient de modificació de l’ordenança fiscal número 
5 – Impost sobre les construccions, instal·lacions i obres fent extensiva la bonificació aplicable 
al foment de l’ocupació quan l’activitat comercial, industrial o de serveix demani una ampliació 
de superfície de l’activitat si aquesta implica la contractació laboral.  
Atès que així mateix es concreta el percentatge de bonificació atenent a la mitjana de la 
plantilla de personal de l’empresa que actualment s’indicava amb un escalat acumulable. 
Atès que es proposa la modificació/implementació de l’ordenança reguladora número 5 de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres pel que fa a l’article 4t. Exempcions, 
bonificacions i reduccions, i més concretament dintre de l’apartat de bonificacions titulat 
Foment de l’ocupació: 
Derogar els apartats 1 i 2 actuals. 
Modificar l’apartat 3 que deixarà de numerar-se per constituir un apartat únic i tindrà la 
següent redacció: Fins un 90% de bonificació atenent a la mitjana de la plantilla de personal 
de l’empresa durant els dos primers anys d’activitat atenent als percentatges establerts a la 
taula que s’indica. Aquesta bonificació serà aplicable també a la taxa meritada per les 
ampliacions de superfície de la indústria o comerç tenint en compte el número de contractes 
addicionals als existents que precisi l’empresa per cobrir les necessitats laborals a la nova 
dimensió de l’empresa, no sent aplicable cap tipus de bonificació si l’ampliació de superfície 
no genera nous llocs de treball: 
1 sol treballador 50,00 % 75,00 % 
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 % 
De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 % 
D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 % 
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 % 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 10 membres presents 
del Grup d’EA - AM, dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – CP i 
del membre del Grup de PxC i l’abstenció de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 5, 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí oficial de la província. 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe, en 
els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions els acord adoptats restaran definitivament 



aprovats. 
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de 
l’Ordenança aprovada. 
 QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995, de 
21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el Grup del PSC – CP ha votat a favor de la proposta, si 
bé creuen que es deuria anar més enllà per tal de permetre accedir a les bonificacions a 
aquells negocis petits que volguessin fer una petita ampliació. Respon el Sr. President dient 
que la intenció de l’equip de govern era aquesta; però, que des d’Intervenció es va informar 
que les bonificacions pel simple increment de l’espai de l’establiment si no anaven 
acompanyades amb un increment del personal empleat no s’ajustaven a la legalitat. El Sr. 
Miró di que no creu possible aquesta limitació i demana que per part d’Intervenció se li 
faciliti informe en aquest sentit, petició a la que s’accedeix pel Sr. President. 
El Regidor Sr. Tomàs Bertomeu explica que amb la modificació s’inclou la bonificació per 
ampliació que abans no estava prevista, si be les bonificacions estan condicionades per llei 
a la creació de llocs de treball. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré pregunta si es manté la bonificació actual per nova obertura, 
mentre que en les ampliacions si no es creen nous llocs de treball no hi haurà dret a 
bonificació, respon el Sr. Bertomeu que sí, encara que l’anterior regulació tampoc 
s’ajustava a la legalitat en no estar vinculada a la creació de llocs de treball, tot i que la 
interpretació que es feia era que la nova obertura sempre comportava la creació de llocs 
de treball. 
El Regidor Sr. Miró pregunta si amb l’actual regulació el trasllat d’un establiment a un altre 
lloc, mantenint els llocs de treball, no estarà bonificat, responent el Sr. Bertomeu que no. 
La Regidora Sra. Ferré diu que la explicació feta ara no es correspon amb la feta a la 
Comissió d’hisenda. El Regidor Sr. Bertomeu diu que la regulació anterior resta igual que 
estava per a les noves implantacions, mentre que les modificacions només afectaran a les 
ampliacions. 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
Atesa la proposta de l’Alcaldia d’incoar expedient de modificació de l’ordenança fiscal 
número 11 – taxa per la concessió de llicències urbanístiques fent extensiva la bonificació 
aplicable al foment de l’ocupació quan l’activitat comercial, industrial o de serveis demani 
una ampliació de superfície de l’activitat si aquesta implica la contractació laboral. 
Atès que així mateix es concreta el percentatge de bonificació atenent a la mitjana de la 
plantilla de personal de l’empresa que actualment s’indicava amb un escalat acumulable. 
Atès que es proposa la modificació/implementació de l’ordenança reguladora número 11 
de la Taxa per la concessió de llicències urbanístiques en els aspectes següents 
Article 7è. Exempcions i bonificacions. 
Exempcions: no es concedirà cap exempció en l’exacció de la taxa. 
Bonificacions: 



1. Una bonificació de fins el 30% per aquelles construccions, instal·lacions o obres en les 
que s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a 
l’autoconsum. El reconeixement d’aquesta bonificació quedarà supeditat al fet que les 
instal·lacions per produir calor incorporin col·lectors homologats per l’Administració 
competent. 
2. Una bonificació del 90% les construccions, instal·lacions i obres específiques que siguin 
necessàries per afavorir l’accés i habitabilitat dels discapacitats per aquella part del 
projecte que afecti únicament a 
aquestes construccions, instal·lacions i obres. 
Aquestes bonificacions hauran de ser a sol·licitud de l’interessat, el qual haurà de justificar 
degudament la seva condició. 
3. Tindran bonificació, en aquesta taxa, les construccions, instal·lacions i obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació, que reuneixin les característiques 
següents: 
- Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes autònoms: 
- 95% de la quota per les construccions, instal·lacions i obres destinades a hospitals, 
ambulatoris i a educació infantil, primària i secundària. 
- 50% per les construccions, instal·lacions i obres destinades a centres educatiu, culturals, 
sanitaris, assistencials (com a ara centres de disminuïts psíquics, físics, geriàtrics, llar 
d’infants), o socials. 
Foment de l’ocupació: derogar els apartats 1 i 2 actuals. 
Modificar l’apartat 3 que deixarà de numerar-se per constituir un apartat únic i tindrà la 
següent redacció: Fins un 90% de bonificació atenent a la mitjana de la plantilla de 
personal de l’empresa durant els dos primers anys d’activitat atenent als percentatges 
establerts a la taula que s’indica. Aquesta bonificació serà aplicable també a la taxa 
meritada per les ampliacions de superfície de la indústria o comerç tenint en compte el 
número de contractes addicionals als existents que precisi l’empresa per cobrir les 
necessitats laborals a la nova dimensió de l’empresa, no sent aplicable cap tipus de 
bonificació si l’amplicació de superfície no genera nous llocs de treball: 
Plantilla mitjana Bonificació fora polígons Bonificació polígons 
1 sol treballador 50,00 % 75,00 % 
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 % 
De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 % 
D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 % 
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 % 
- Històric - artístiques: 
Fins un 95% de la quota. 
- Per l'obra nova o de rehabilitació a la ciutat vella (casc antic) 
- Per l'obra nova o de rehabilitació al Barri del Grau, delimitat pels   carrers Buenos Aires, 
Canal de la Dreta, Tarragona, Palau i Quer, i Dos de maig, quan es compleixin les següents 
condicions: 
a) Les obres s'han d'efectuar sobre una edificació que tingui, al menys, quaranta anys. 
b) Han de destinar-se a habitatge. 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 10 membres presents 
del Grup d’EA - AM, dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – CP i 



del membre del Grup de PxC i l’abstenció de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 11 
reguladora de la Taxa per la concessió de llicències urbanístiques. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí oficial de la província. 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe, en 
els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions els acord adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de 
l’Ordenança aprovada. 
 QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995, de 
21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances. 
 
11. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12, REGULADORA DE LA TAXA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS. 
Atesa proposta de l’Alcaldia d’incoar expedient de modificació de l’ordenança fiscal número 
12 – taxa per la concessió de llicències d’obertura d’establiments i legalització d’habitatges i 
apartaments turístics fent extensiva la bonificació aplicable al foment de l’ocupació quan 
l’activitat comercial, industrial o de serveix demani una ampliació de superfície de l’activitat 
si aquesta implica la contractació laboral.  
Atès que així mateix es concreta el percentatge de bonificació de les activitats que tinguin 
lloc als polígons de Tosses i l’Oriola per guardar una equivalència en les bonificacions 
aplicables al foment de l’empresa que s’apliquen a les ordenances de l’ICIO i Llicències 
Urbanístiques. 
Atès que es proposa la modificació/implementació de l’ordenança reguladora número 12 
de la Taxa per la llicència d’obertura d’establiments i legalització d’habitatges i apartaments 
turístics pel que fa a l’article 7è. Bonificacions, amb l’objecte de fomentar la implantació de 
comerç i indústria, a les activitats empresarials, industrials, comercials o de serveis, es 
podrà concedir les següents bonificacions de la taxa d’obertura d’establiments amb la 
derogació dels apartats 1 i 2 actuals i la modificació de l’apartat 3 que deixarà de numerar-
se per constituir un apartat únic i tindrà la següent redacció: Fins un 90% de bonificació 
atenent a la mitjana de la plantilla de personal de l’empresa durant els dos primers anys 
d’activitat atenent als percentatges establerts a la taula que s’indica, Aquesta bonificació 
serà aplicable també a la taxa meritada per les ampliacions de superfície de la indústria o 
comerç tenint en compte el número de contractes addicionals als existents que precisi 
l’empresa per cobrir les necessitats laborals a la nova dimensió de l’empresa, no sent 
aplicable cap tipus de bonificació si l’ampliació de superfície no genera nous llocs de 
treball:  
Plantilla mitjana Bonificació fora polígons Bonificació polígons 



1 sol treballador 50,00 % 75,00 % 
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 % 
De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 % 
D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 % 
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 % 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 10 membres presents 
del Grup d’EA - AM, dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – CP i 
del membre del Grup de PxC i l’abstenció de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 12 
reguladora de la Taxa per la llicència d’obertura d’establiments i legalització d’habitatges i 
apartaments turístics. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí oficial de la província. 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe, en 
els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions els acord adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de 
l’Ordenança aprovada. 
 QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995, de 
21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances. 
 
12. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2015. 
Seguidament es dona compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en al liquidació del pressupost general de 2015, del compliment 
de la regla de la despesa i de l’objectiu de deute que es transcriu a continuació: 
“La Interventora Municipal que subscriu, en relació amb l’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, per la qual s’aprova la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera i el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, emet el següent INFORME 
1. Fonaments de drets. 
a. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

(LOEPSF). 
b. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 

desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats 
Locals. 

c. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera. 
d. Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament de informació previstes en la LOEPSF, modificada 



recentment per l’Ordre Ministerial HAP/2082/2014. 
e. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
f. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 

publicat per la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

g. Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per a 
corporacions locals. IGAE ( 3a edició, novembre 2014). 

h. Reglament número 549/2013, del Parlamento Europeo i del Consejo, de 21 de maig. 
i. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
j. Reglament 2223/1996, del Consejo de la Unión Europea. 
k. Reglament 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea. 
l. Acord del Consejo de Ministros de 3 de juliol de 2014, pel qual es fixen els objectius 

d’estabilitat pressupostària i de deute públic del conjunt de les administracions 
públiques i cadascun dels seus subsectors pel període 2015/2017 i el límit de despesa 
no financera del Pressupost de l’Estat 2015. 

2. Instrumentació dels objectius de la LOEPSF. 
D’acord amb l’article 2 de la LOEPSF, el sector públic està integrat per les unitats següents: 
- El sector administracions públiques, del qual forma part, entre d’altres, el subsector 
Corporacions Locals. 
- La resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic 
dependents de les administracions públiques no incloses en l’apartat anterior. 
Mitjançant correu electrònic de data 9 de desembre de 2014, la IGAE va comunicar a 
aquest Ajuntament la classificació de l’empresa municipal Hospital Comarcal d’Amposta, 
SAM, dintre del sector d’administracions públiques. 
3. Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
Per estabilitat pressupostària ha d’entendre’s la situació d’equilibri o superàvit computada, 
al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició 
continguda en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, article 4 del Reial 
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament 
de la Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.  
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir una 
posició d’equilibri o superàvit pressupostari. Així, el Consejo de Ministros en data 27 de 
juny de 2014, estableix com a objectiu d’estabilitat pressupostària per les Corporacions 
locals en el trienni 2015-2017 l’equilibri. 
L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han 
de ser suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. La 
capacitat inversora municipal vindrà determinada pels recursos de capital no financers, i 
els recursos corrents no empleats en les despeses corrents (estalvi brut).. 
3.1. Anàlisis estabilitat pressupostària Ajuntament d’Amposta. 
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté, 
segons el manual de la IGAE, per la diferència entre els imports pressupostats en els 
capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses, prèvia 
aplicació dels ajustos pertinents. 

CAP PREVISIÓ DE DESPESES EXERCICI 2015 
I DESPESES DE PERSONAL 7.826.792,11 
II DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 7.053.754,40 



III DESPESES FINANCERES 192.476,60 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 900.343,18 
V FONS CONTINGÈNCIA 0,00 
  A) OPERACIONS CORRENTS 15.973.366,29 
VI INVERSIONS REALS 1.719.000,62 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 10.000,00 
  B) OPERACIONS DE CAPITAL 1.729.000,62 
  TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 17.702.366,91 

CAP PREVISIÓ D'INGRESSOS EXERCICI 2015 
I IMPOSTOS DIRECTES 10.753.640,06 
II IMPOSTOS INDIRECTES 45.007,20 
III TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS 3.815.328,52 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.993.077,95 
V INGRESOS PATRIMONIALES 201.558,28 
  A) OPERACIONS CORRENTS 20.808.612,01 
VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS 22.161,05 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 546.527,71 
  B) OPERACIONS DE CAPITAL 568.688,76 
  TOTAL INGRESSOS NO FINANCERES (A+B) 21.377.300,77 

 

CAPÍTOL 1 A 7 D'INGRESSOS 21.377.300,77 

Ajustos SEC Capítols 1 a 3 ingressos -444.605,68 

Ajustos SEC PIE 2008 i 2009 53.732,50 

Ajustos SEC PIE 2013 -212.378,83 

Ajustos SEC 413 1.509,11 
Ajust creditors per devolució ingressos -9.395,23 

CAPÍTOL 1 A 7 DE DESPESES 17.702.366,91 

CAPACITAT FINANÇAMENT 3.063.795,73 

Ajustos a realitzar sobre els ingressos: 
a) Ingressos relatius als capítols 1, 2 i 3 del pressupost 2015. S’aplica el criteri de caixa, 
ingressos recaptats durant l’exercici, d’exercicis corrent i tancats de cada capítol. 

AJUSTOS SEC-95 (MILERS EUROS)   

  DRN I NETS EX.CORRENT I NETS EX.TANCATS TOTAL RECAPTACIÓ AJUST % 
CAPÍTOL 1 10.753.640,06 6.602.201,15 3.803.813,40 10.406.014,55 -347.625,51 0,97 
CAPÍTOL 2 45.007,20 41.599,49 4.544,82 46.144,31 1.137,11 1,03 
CAPÍTOL 3 3.815.328,52 3.274.936,45 442.274,79 3.717.211,24 -98.117,28 0,97 
TOTAL AJUST       -444.605,68   

b) Ajust per les quanties reintegrades durant 2015 de les liquidacions definitives de la PIE 
2008 i 2009. Es realitza un ajust positiu per el import reintegrat durant l’exercici 2015 i que 
ascendeix a 53.732,50 euros. 
c) Ajust per la quantia a retornar durant 2015 corresponent a la liquidació definitiva de la 
PIE 2013, respecte la qual es va aprovar un fraccionament en 120 mensualitats. Es realitza 
un ajust negatiu per el import que correspondria retornar i que ascendeix a 212.378,83 
euros. 
d)  Ajust per devolució d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost. D’acord amb la vigent 



instrucció de comptabilitat, les operacions de devolució d’ingressos aprovades no es 
reflecteixen al Pressupost en tant en quant no es fan efectives, raó per la qual procedeix 
ajustar els drets reconeguts per el import dels creditors per devolució de ingressos. 
(9.395,23 euros). 
Ajustos a realitzar sobre les despeses: 
a) Ajust per despeses realitzades a l’exercici pendents d’aplicar a pressupost. Aquestes són 
les despeses recollides en el compte 4130 i 4313, en el seu haver per el import dels 
pendents d’aplicar a 31 de desembre i, en el seu deure, pels aplicats al llarg de l’exercici, 
procedents de l’exercici anterior. Els primers augmenten el dèficit en termes de 
comptabilitat nacional, els segons el minores, doncs ja el van incrementar a l’exercici 
anterior i en aquest tornen a incrementar-lo mitjançant la seva aplicació a pressupost, per 
la qual cosa s’ha de compensar aquesta doble imputació augmentant el superàvit.  

sdo inicial sdo final 
244.764,61 286.566,35 
53.862,05 10.551,2 

298.626,66 297.117,55 
Conseqüentment, la necessitat o capacitat de finançament d’acord amb la definició 
continguda en el SEC és de 3.063.795,73 euros, és a dir, capacitat de finançament, 
complint-se l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
3.2.- Anàlisi estabilitat pressupostària Hospital Comarcal d’Amposta, SAM. 
Per realitzar l’estudi de l’estabilitat pressupostària de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, 
s’ha partit de les dades facilitades per dit ens en data 11/04/2016 i 13/04/2016, i que obren 
a l’expedient. 
INGRESSOS A EFECTES DE COMPTABILITAT NACIONAL 17.539.915,69 

Import net de la xifra de negocis 17.313.393,64 
Ajustament criteri pagador 11.826,10 
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu 0,00 
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrents 193.966,51 
Subvencions i transferències corrents 15.332,40 
Ingressos financers per interessos 5.397,04 
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni 0,00 
Ingressos excepcionals 0,00 
Aportacions patrimonials 0,00 
Subvencions de capital previst rebre 0,00 
DESPESES A EFECTES DE COMPTABILITAT NACIONAL 17.261.779,47 

Aprovisionaments 6.789.909,33 
Despeses de personal 8.848.072,34 
Altres despeses d'explotació 886.646,08 
Despeses financeres i similars 149.496,08 
Impost de societats 68.450,64 
Despeses excepcionals 11.849,78 
Variacions immobilitzat material i intangible; inversions immob i existències 430.260,32 
Variació d'existències de productes terminats i en curs de fabricació 0,00 
Aplicació de provisions 22.396,27 
Inversions efectuades per compte d'administracions i entitats públiqes 0,00 
Ajudes, transferències i subv. Concedides. 0,00 



Altres impostos 54.698,63 

CAPACITAT FINANÇAMENT 278.136,22 

Cal fer referència en aquest punt que, a l’hora de calcular les variacions en l’immobilitzat es 
va detectar que les dades que hi consten als comptes auditats del Hospital Comarcal 
d’Amposta, SAM, a 31/12/2015 respecte l’exercici 2014 varien respecte els comptes 
presentats i auditats a 31/12/2014. Com es posa de manifest per qui subscriu anualment 
als informes del Compte General, per aquesta Intervenció no es realitza el control financer 
de dita societat per no disposar de recursos humans ni materials per poder realitzar-lo. Es 
reitera doncs la necessitat d’adoptar les mesures pertinents per dotar de mitjans adequats 
per poder realitzar dit control. 
Donats aquests canvis en els comptes auditats es va demanar a l’empresa auditora que 
emetés informe al respecte, explicant les raons i motivacions de dits moviments. En data 
19 d’abril de 2016 s’ha emés informe pel sr. Jordi Casals Company, en representació de 
Faura Casas Auditors Consultors, SL, en el qual es posa de manifest que els canvis es 
deuen a un canvi de criteri en la comptabilització d’un arrendament formalitzat a l’exercici 
2010, que s’havia comptabilitzat com arrendament operatiu i hauria d’haver estat un 
arrendament financer. Així, disposen que com a conseqüència de dit canvi de criteri 
l’Hospital, dintre de l’exercici 2015 ha procedit a registrar retroactivament una sèrie 
d’operacions, entre d’altres, l’activació amb efectes 1 de gener de 2010 del valor del terreny 
com de les edificacions i el passiu pels imports pendents de pagament. Es conclou a dit 
informe que: “ En base a la documentació que es va posar a disposició en el seu moment vàrem 
considerar que el contracte d’arrendament de local de negoci formalitzat entre l’Hospital i la 

mercantil Construccions Arayo Ardit, SL, el dia 1 de gener de 2010, la seva qualificació com 

arrendament operatiu s’ajustava al que disposa la norma de registre i valoració 8a del Pla 

general de comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre. Atenent la 

nova documentació de la que s’ha disposat i, en particular, l’annex al contracte d’arrendament 

esmentat en el punt anterior, i en el que s’estableix la possibilitat d’exercir l’opció de compra per 

part de l’Hospital, es considera que el contracte hauria hagut d’ésser qualificat com 

d’arrendament financer i, en conseqüència, es proposa reflectir aquesta nova situació en els 

comptes anuals de l’exercici 2015 procedient d’acord amb el que estableix la norma de registre i 

valoració 22a del Pla general de comptabilitat, relativa a canvis de criteris comptables, errors i 

estimacions comptables. En aplicació del que estableix la norma de registre i valoració 

esmentada en el punt anterior, l’Hospital ha procedit a modificar amb caràcter retroactiu als 

efectes del canvi de criteri indicat i, en conseqüència a reexpressar els estats financers a 31 de 

desembre de 2014 que es presenten a títol comparatiu en els comptes anuals de l’exercici 2015”. 

A la vista de tot allò exposat, per tal de determinar les variacions en l’immobilitzat s’ha 
considerat que l’activació dels valors del immobilitzat correspon a l’exercici 2010,i no 2015, 
i per tant, no es pot tractar com una variació positiva de aquest exercici. 

  variacions immobilitzat material i immaterial   

+ Augment net dels comptes immobilitzat material i immaterial 1.047.189,14 

- Disminució neta dels comptes immobilitzat material i immaterial 
-

1.411.629,23 
+ Dotacions per amortitzacions del immobilitzat material i immaterial 789.194,42 

+ Augment de les provisions del immob. Material i immaterial 0,00 

- Disminució de les provisions del immobilitzat material i immaterial 0,00 

+ Pèrdues procedents del immobilitzat material i immaterial 0,00 



- Beneficis per alienació del immobilitzat material i immaterial 0,00 

+ Augment brut dels comptes d'existències 5.505,99 

- Disminució bruta dels comptes d'existències 0,00 
+ Augment inversions immobiliàries 0,00 

- Disminucions inversions immobiliàries 0,00 

    430.260,32 

3.3. Anàlisi objectiu d’estabilitat pressupostària en termes consolidats. 

Entitat 
Ingrés no 
financer 

Despesa no 
financera 

Ajustos 
SEC95 

Ajustos 
op.internes 

Capacitat/Nec. 
fin. 

Ajuntament d'Amposta 21.377.300,77 17.702.366,91 
-

611.138,13 0 3.063.795,73 
Hospital Comarcal d'Amposta 
SAM 17.539.915,69 17.261.779,47 0 0 278.136,22 

 Capacitat/necessitat finançament Corporació 3.341.931,95 

Com hem assenyalat anteriorment, el perímetre de consolidació inclou l’Ajuntament 
d’Amposta i el Hospital Comarcal d’Amposta, SAM. El Sector d’Administracions Públiques de 
l’Ajuntament d’Amposta presenta una capacitat de finançament de 3.341.931,95 euros i, 
per tant, compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, mesurat en termes de capacitat de 
finançament segons el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 
4. Compliment de la regla de despesa. 
L’article 12 de la LOEPSF disposa que la variació de la despesa computable de 
l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no 
podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig 
termini per a l’economia espanyola. A aquests efectes, s’entendrà per despesa computable 
els empleos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per 
atur, la part de la despesa finançada en fons finalistes procedents de la UE o d’altres 
Administracions Públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les 
Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament. L’objectiu de la regla de la 
despesa per a l’exercici 2015 es va establir en el 1,3%. 
4.1. Compliment regla de despesa Ajuntament d’Amposta. 

CAP PREVISIÓ DE DESPESES Liquidació 2014 Exercici 2015 
I DESPESES DE PERSONAL 7.717.893,84 7.826.792,11 
II DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 6.793.843,34 7.053.754,40 
III DESPESES FINANCERES 329.838,50 192.476,60 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 940.016,75 900.343,18 
  A) OPERACIONS CORRENTS 15.781.592,43 15.973.366,29 
VI INVERSIONS REALS 1.693.711,27 1.719.000,62 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 10.000,00 
  B) OPERACIONS DE CAPITAL 1.693.711,27 1.729.000,62 
  TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 17.475.303,70 17.702.366,91 

VIII ACTIUS FINANCERS 5.000,00 5.931,89 
IX PASSIUS FINANCERS 2.694.251,07 2.473.402,11 
  TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C) 2.699.251,07 2.479.334,00 
  TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES (A+B+C) 20.174.554,77 20.181.700,91 



 INTERESSOS DEUTES 315.776,95 178.223,93 
 DESPESES FIN FONS FINALISTES UE... 1.826.034,89 2.155.046,53 
 DESPESA NO COMPUTABLE 2.141.811,84 2.333.270,46 
 Ajustos SEC (413) 298.626,66 -1.509,11 
 Alienació terrenys i inv.reals  -22.161,05 
 IFS  -95.576,00 
 REGLA DE DESPESA 15.632.118,52 15.249.850,29 
 LIMIT DESPESA 2015 15.835.336,06 585.485,77 
4.2. Compliment regla de despesa Hospital Comarcal d’Amposta, SAM 

Concepte 
Liquidació 

2014 
Liquidació 

2015 

Aprovisionaments 6.113.393,33 6.789.909,33 

Despeses de personal 8.392.313,18 8.848.072,34 

Altres despeses d'explotació 1.094.502,14 886.646,08 
Impost de Societats 107.958,83 68.450,64 

Altres impostos 60.586,89 54.698,63 

Despeses excepcionals 0,00 11.849,78 

Variacions immobilitzat material i intangible, inversions immob, 
existències 576.498,19 430.260,32 
Variació existències de productes terminats i en curs de fabricació 0,00 0,00 

Aplicació de provisions 0,00 22.396,27 

Inversions efectuades per compte de l'Entitat Local 0,00 0,00 

Ajudes, transferències i subvencions concedides 0,00 0,00 
  17.012.233,25 17.112.283,39 

(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a 
altres entitats que integren la corporació local   0,00 

(-) Despesa financiada amb fons finalistes procedents de la UE o 
altres administracions públiques 

  
0,00 

UE     

Estat      

Comunitat Autònoma 60.020,08 0,00 
Diputacions     

Altres     

(+/-) Increments/disminucions de recaptació per canvis normatius     

Despesa computable de l'exercici 16.952.213,17 17.112.283,39 

4.3. Compliment regla de despesa en termes consolidats. 

Entitat 
Despesa 
comp.liq.2014 

Taxa de 
referència 

Augments 
/Dism. 
recaptació 

Límit despesa 
computable 

Despesa 
computable 
liq.2015 

Límit despesa 
compt.2016 

Ajuntament Amposta 15.632.118,52 15.835.336,06 0,00 15.835.336,06 15.249.850,29   
Hospital Comarcal 
d'Amposta 16.952.213,17 17.172.591,94 0,00 17.172.591,94 17.112.283,39   
Total despesa 
computable       33.007.928,00 32.362.133,68 32.944.652,09 

Per tant, es compleix, en fase de liquidació, la regla de la despesa regulada en la normativa 



vigent. 
Nivell de deute viu. 
En relació amb el límit d’endeutament, per part de l’ Administració de l’Estat no s’ha 
traslladat l’objectiu global del 3.8% sobre el PIB a cadascuna de les Entitats Locals, limitant-
se l’objectiu a complir amb els requisits establerts al Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.  
La disposició addicional primera del Reial Decret 7/2013, de 28 de juny, disposa que: “Con 
carácter extraordinario y transitorio, las entidades vinculadas o dependientes de las 
entidades locales que se clasifiquen en el sector de administraciones públicas, en el 
ejercicio en el que se apruebe dicha clasificación y en el siguiente no serán incluidas en el 
ámbito de aplicación del régimen de endeudamiento establecido en el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y en normas que, con vigencia indefinida o temporal lo completen o 
desarrollen, pudiendo formalizar aquellas entidades dependientes las operaciones de 
endeudamiento que tuvieren previstas en sus presupuestos o en sus estados financieros 
iniciales”. 
El volum de deute viu a 31/12/2015 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, 
deduïts els ingressos afectats i els que tinguin caràcter extraordinari, és de 53,99%, segons 
el següent detall: 

ENDEUTAMENT VIGENT   
Operacions de crèdit a llarg termini 7.589.384,26 
Avals concedits 0,00 
Diferiment devolució Participació Tributs Estat 2008 0,00 
Diferiment devolució Participació Tributs Estat 2009 0,00 
Préstec proveÏdors 668.691,42 
Operació crèdit a curt termini 1.634.463,12 
Pagaments ajornats 0,00 
Préstecs ICF 1.341.430,63 
Préstec biblioteca 0,00 
TOTAL 11.233.969,43 

Deute viu 11.233.969,43 
Ingressos Corrents liquidats ajustats 20.808.612,01 
RATIO LEGAL ENDEUTAMENT 53,99% 

Deute comercial: període mig de pagament. 
La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la introducció d’una nova 
regla fiscal d’obligat compliment per a les Administracions Públiques per aplicació del 
principi de sosteniblitat financera que es reformula incloent en el mateix, a més del deute 
financer, el deute comercial el pagament del qual s’ha de verificar a través del indicador 
Període Mig de Pagament. 
Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econòmic el càlcul del qual s’ha 
desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. 
El Període Mig de Pagament del deute comercial es va situar a 31/12/2015, segons les 
dades obtingudes de la comptabilitat municipal, en 27,78 dies. 
Pel que respecta a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, segons les dades facilitades via 
telemàtica en data 20/04/2016, el Període Mig de Pagament del deute comercial es va 
situar a 31/03/2016, en 4 dies. 



Conclusions. 
La liquidació del Pressupost Municipal de l’Ajuntament d’Amposta compleix amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de finançament en termes consolidats de 
3.341.931,95 euros. 
Compleix amb l’objectiu de regla de despesa, presentant una diferència entre el límit de la 
regla de despesa i la despesa computable al tancament de l’exercici de 645.794,32euros. 
Compleix amb el límit de deute, essent el rati de deute viu del 53,99%. 
El seu Període Mig de Pagament està dintre dels límits fixats a la normativa. 
Conseqüentment, i pel que respecta al destí del superàvit pressupostari, l’Ajuntament 
d’Amposta compleix els requisits previstos a la disposició addicional sisena de la LOEPSF 
que regula unes regles especials del destí del superàvit pressupostari. Essent el superàvit 
pressupostari en 2015 en termes SEC de 3.341.931,95 euros, aquest s’haurà de destinar, en 
primer lloc, a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 
31 de desembre de l’exercici anterior i posteriorment a cancel·lar la resta d’obligacions 
pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de 
l’exercici anterior. Una volta ateses aquestes obligacions, la quantia resultant s’haurà de 
destinar en 2016 a reduir l’endeutament net o a inversions financerament sostenible, 
d’acord amb allò establert a la disposició addicional sisena de la LOEPSF. Si bé s’haurà de 
comprovar, a l’hora de realitzar la destinació del mateix que es continuen complint els 
requisits previstos a la disposició addicional sisena de la LOEPSF. 
De conformitat amb allò establert a l’article 22.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, del present 
informe es donarà compte al Ple i es remetrà en el termini de 15 dies hàbils des del 
coneixement del Ple al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat de l’informe del que s’ha donat compte. 
 
13. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 9 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
Atès que des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2016 el passat 28 de desembre de 
2015, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden demorar-se 
fins el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit o el pressupostat resulta 
insuficient: 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

09/1533/62400 Vehicles brigada municipal 17.500,00 € 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS   17.500,00 

SUPLEMENTS CRÈDIT 

00/9200/22799 Honoraris professionals diversos 57.449,07 € 
09/1534/62300 Equipament brigada obres i serveis 2.500,00 € 
01/3331/22609 Activitats generals Arts Visuals 4.178,00 € 
02/3262/22706 Treballs docència Escola d'Art 1.713,48 € 
03/3428/22799 Treballs prof.Centre Tecnificació Esportiva 1.951,96 € 
12/4311/22611 Despeses generals Fires 8.369,00 € 
13/4310/22611 Despeses promoció comercial 2.332,88 € 
05/2315/22799 Treballs externs SAD Dependència 10.705,95 € 



13/4311/22611 Mercat Santa Llúcia i cicle de nadal 3.579,18 € 
08/439/22602 Promoció Public.activ. Cult.esport, comerç recr. 1.996,50 € 
09/171/21000 Conservació Parcs i Jardins 3.418,25 € 
09/171/22700 Treballs  neteja jardins 7.596,43 € 
09/1621/22700 Recollida escombraries 1.435,50 € 
00/9120/22601 Despeses protocol i agermanament St. Jean 1.577,86 € 
01/3343/22609 Activitats culturals 2.612,91 € 
01/3321/22110 Productes neteja Biblioteca 15,13 € 
01/3321/22609 Despeses generals Biblioteca 289,59 € 
01/3331/22609 Activitats generals Arts Visuals 6.930,95 € 
11/33817/22609 Acte desfilada Reis 502,60 € 
02/3230/22700 Treballs neteja col.legi Consol Ferré 6.562,94 € 
02/3231/21200 Conservació edifici col.legi Miquel Granell 372,37 € 
11/3389/22609 Actes jubilats 181,50 € 
02/3231/22102 Calefacció col.legi Miquel Granell 1.268,62 € 
02/3231/22110 Productes neteja col.legi Miquel Granell 90,96 € 
02/3232/21200 Conservació edifici col.legi Soriano Montagut 18,27 € 
02/3232/22102 Calefacció col.legi Soriano Montagut 1.508,64 € 
02/3233/21200 Conservació edifici col.legi Agustí Barberà 40,23 € 
02/3233/22102 Calefacció col.legi Agustí Barberà 1.613,76 € 
02/3233/22110 Productes neteja col.legi Agustí Barberà 37,68 € 
02/3234/21200 Conservació edifici col.legi Poble Nou 45,18 € 
02/3234/22110 Productes neteja col.legi Poble Nou 101,60 € 
02/3262/22610 Despeses activitats Escola d'Art 1.044,53 € 
02/3262/22706 Treballs docència Escola d'Art 1.070,84 € 
02/3235/22102 Calefacció llar infants La Gruneta 75,24 € 
02/320/22610 Despeses activitats educatives 423,50 € 
02/3236/21200 Conservació edifici llar infants La Sequieta 642,08 € 
02/3236/22102 Calefaccció llar infants La Sequieta 239,57 € 
02/3236/22105 Servei menjador llar infants La Sequieta 361,13 € 
02/3236/22110 Productes neteja llar infants La Sequieta 78,17 € 
02/3236/22199 Mat. Fungible i didàctic llar infants la Sequieta 265,32 € 
03/3420/22103 Combustible camp esports 226,04 € 
03/3420/22199 Material tècnic camp esports 737,82 € 
03/3421/21300 Manteniment equips piscina 663,02 € 
03/3421/22000 Material oficina piscina 3,47 € 
03/3421/22102 Calefacció piscina 1.552,31 € 
03/3421/22700 Treballs manteniment piscina 8.483,96 € 
03/3421/22799 Socorristes i monitors piscina 19.881,79 € 
03/3422/21200 Conservació edifici Pavelló Poliesportiu 34,52 € 
03/3422/22110 Productes neteja Pavelló Poliesportiu 239,99 € 
03/3422/22199 Material tècnic Pavelló Poliesportiu 448,94 € 
03/3424/22110 Productes neteja Pista Atletisme 72,32 € 
03/3426/21200 Conservació edifici Club Nàutic 289,52 € 
03/3426/22102 Calefacció Club de Rem 257,97 € 
03/341/22609 Activitats Esportives 155,49 € 
03/3429/21300 Manteniment equips Pavelló Esgrima 158,27 € 



03/3428/22799 Treballs prof.Centre Tecnificació Esportiva 385,00 € 
03/3428/21200 Conservació edifici Residència Centre Tecnificació 157,99 € 
03/3428/22102 Calefacció Centre Tecnificació 292,30 € 
12/432/22706 Serveis exterens promoció TV 781,03 € 
04/420/22612 Despeses promoció indústria i empresa 98,46 € 
14/3370/22609 Activitats Jovenils 49,54 € 
14/3375/21200 Conservació edifici El Casal 13,65 € 
04/420/22612 Despeses promoció indústria i empresa 1.191,85 € 
12/4311/21200 Conservació edifici Recinte Firal 743,97 € 
12/4311/22611 Despeses generals Fires 73,48 € 
12/4311/22611 Despeses generals Fires 9.261,76 € 
14/3374/22609 Setmana infància i joventut i nadal 107,30 € 
05/2312/22613 Activitat Serveis Socials 559,52 € 
05/2313/22613 Material Centre Obert Infantil 30,00 € 
06/130/21400 Reparació vehicle Policia Local 105,37 € 
06/130/22103 Combustible vehicle policia 573,96 € 
06/130/22199 Altre material Policia Local 30,42 € 
06/135/21400 Reparació vehicle Protecció Civil 102,55 € 
06/135/22103 Combustible vehicle Protecció Civil 68,00 € 
06/135/22104 Vestuari Protecció Civil 502,15 € 
06/1330/20200 Lloguer aparcament vehicles 848,21 € 
06/1330/22199 Senyals tràfic i guals 1.682,38 € 
06/4411/22799 Transport urbà 165,00 € 
06/1330/22799 Retirada vehicles 2.817,62 € 
13/4312/21200 Conservació edifici Mercat 43,52 € 
13/4312/22110 Productes neteja Mercat 27,41 € 
07/9200/22000 Material d'oficina 54,85 € 
07/9200/22001 Publicacions 284,54 € 
07/9200/22100 Energia elèctrica edificis municipals 110,64 € 
07/9200/22201 Correus 1.531,29 € 
07/9200/22603 Despeses divulgació(BOP) 1.069,13 € 
07/9200/22604 Despeses jurídiques 615,67 € 
07/9200/21600 Manteniment Equips Oficines 43,89 € 
13/4310/22611 Despeses promoció comercial 1.222,24 € 
13/4311/22611 Despeses generals Fires 1.829,98 € 
08/439/22602 Promoció Public.activ. Cult.esport, comerç recr. 508,20 € 
08/4910/22604 Revista Amposta 3.794,36 € 
08/4911/22612 Despeses generals Emissora Ràdio 6,71 € 
09/9200/21200 Conservació edificis Municipals 150,72 € 
09/9200/22110 Productes neteja edificis muncipals 42,41 € 
09/9200/21200 Conservació edificis Municipals 51,01 € 
09/160/21000 Conservació xarxa aigües i clavegueres 1.464,10 € 
09/160/21400 Reparació vehicle aigües i clavegueres 131,15 € 
09/163/21400 Reparació vehicle servei neteja 489,71 € 
09/165/21000 Conservaicó enllumenat públic 1.816,51 € 
09/165/22100 Energia elèctrica enllumenat públic 11,70 € 
09/171/21000 Conservació parcs i jardins 3.676,69 € 



09/171/22103 Combustible parcs i jardins 2.453,88 € 
09/171/22199 Material parcs i jardins 264,00 € 
09/171/22700 Treballs neteja jardins 941,89 € 
09/1621/22700 Recollida escombraries 60.577,80 € 
09/1622/22700 Gestió residus sòlids urbans 2.548,47 € 
09/1623/22700 Treballs neteja central serveis 40.831,06 € 
09/1533/21400 Reparació vehicle brigada 312,77 € 
09/1533/22104 Vestuari brigada 85,31 € 
09/1533/22199 Material brigada i altres 1.096,95 € 

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDITS   317.132,87 

Atès que aquest expedient té per objecte tres finalitats específiques: 
1. La realització de dues inversions corresponents a la compra d’un vehicle per la brigada i una 
tallagespa. 
2. En segon lloc, incorporar les factures incloses en el compte de creditors pendets d’aplicar a 
pressupost a 31/12/2015, que es porten a aprovació pel Ple de la Corporació i que, d’acord 
amb la disposició addicional 32 de la LOEPSF tenen com a font de finançament el superàvit 
pressupostari.  
3. En tercer lloc, finançar l’expedient VII de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit, 
corresponent a la campanya 2015 de control del mosquit al delta de l’Ebre. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del grup 
d’EA – AM i dels 2 membres del Grup del PSC – CP i l’abstenció dels 6 membres del Grup de 
CiU, del membre del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient número 9 de modificació del pressupost de 2016 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 
Modificació crèdit número 9:  crèdits extraordinaris 

Crèdit extraordinari 17.500,00 
Cap.6: Inversions Reals 17.500,00 
Suplements crèdits 317.132,87 
Cap.2: Despeses béns corrents i serveis 314.632,87 
Cap.6: Inversions reals 2.500,00 
Finançament 334.632,87 
Cap.6: Inversions reals 20.000,00 
Cap. 8: romanent tresoreria desp.grals 314.632,87 

SEGON. Modificar l’annex de inversions del Pressupost Municipal per a l’exercici 2016, incloent 
aquest projecte nou. 
TERCER. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils, tant als 
taulers d'anuncis com al Butlletí Oficial de la Província , als efectes que els interessats puguin 
presentar les reclamacions que creguin adients. 
QUART. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini d'exposició al 
públic no es presentin reclamacions. 
 
14. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
(FACTURES DE L’ANY 2015 AMB CONSIGNACIÓ). 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, recollides comptablement al compte (413), per import total de 



195.179,25 euros, contingudes en els següents annexes: 

FACTURES VF- AD 

PARTIDA CODI FACTURA  IMPORT AD 

302-342-22700 118010 8.483,96 € 2744 
302-342-22799 118011 19.881,79 € 2727 
200-323-22700 118194 6.562,94 € 1849 
442-4311-22611 118223 5.550,00 € 49568 
  118609 633,00 € 56056 
350-432-62200 118253 7.768,20 € 47320 
917-1621-22700 118405 56.630,79 € 2738 
917-1622-22700 118406 2.548,47 € 2740 
917-1623-22700 118407 40.831,06 € 2741 
916-171-21000 118413 379,92 € 56634 
603-133-22199 118414 1.682,38 € 58792 
605-133-22799 118431 2.817,62 € 2731 
442-4311-22611 118439 1.200,00 € 55829 
313-340-22799 118445 385,00 € 45878 
603-133-20200 118456 848,21 € 2734 
215-323-21200 118476 508,05 € 49652 
442-4311-22611 118477 1.250,00 € 48615 
850-491-22604 118483 2.653,94 € 2556 
      
850-491-22604 118489 151,25 €   
  118490 151,25 €   
  118492 151,25 €   
  118493 151,25 €   
  118495 151,25 €   
  118496 151,25 €   
   907,50 € 6322 
      
916-171-22700 118499 83,89 € 1937 
350-432-22706 118504 781,03 € 2178 
      

TOTAL   162.387,75 €   

FACTURES VF- RC 

PARTIDA CODI FACTURA  IMPORT RC 

307-342-22102 118143 257,97 € 1886 
302-342-22102 118149 1.552,31 € 1884 
      
917-1621-22700 118184 495,00 €   
  118185 49,50 €   
  118186 99,00 €   
  118187 148,50 €   
  118188 724,01 €   
  118189 550,00 €   



  118190 1.831,50 €   
  118191 49,50 €   
   3.947,01 € 3056 
      
916-171-22103 118365 2.453,88 € 66238 
601-130-22103 118366 573,96 € 66240 
215-323-22105 118474 361,13 € 46271 
      
701-920-22603 118486 210,00 €   
  118487 210,00 €   
  118488 210,00 €   
  118530 42,00 €   
  118531 108,36 €   
  118532 84,77 €   
  118533 102,00 €   
  118534 102,00 €   
   1.069,13 € 1828 
      
701-920-22201 118563 1.227,26 € 66313 
802-4310-22611 118571 1.829,98 € 51899 
202-323-22102 118582 1.508,64 € 1875 
203-323-22102 118583 1.613,76 € 1876 
201-323-22102 118584 1.268,62 € 1874 
916-171-21000 118605 1.546,38 € 67321 
      

TOTAL   19.210,03 €   
 

FACTURES VF SÍ CONSIGNACIÓ 

VINCULACIÓ CODI FACTURA  IMPORT PARTIDA 

0-91-22 118484 420,00 € 021-912-22601 

   420,00 €   
      
1-33-22 118444 120,00 € 110-3321-22609 
  118451 181,50 € 148-338-22609 
  118511 15,13 € 110-3321-22110 
  118512 169,59 € 110-3321-22609 
  118517 306,13 € 125-333-22609 
  118536 43,56 € 125-333-22609 
  118552 2,72 € 106-334-22609 
  118554 200,11 € 125-333-22609 
  118556 14,96 € 106-334-22609 
  118558 24,20 € 106-334-22609 
  118597 9,45 € 106-334-22609 

   1.087,35 €   
      



2-32-21 118382 24,30 € 215-323-21200 
  118384 18,27 € 202-323-21200 
  118399 76,12 € 201-323-21200 
  118418 13,07 € 204-323-21200 
  118422 93,76 € 201-323-21200 
  118425 109,73 € 215-323-21200 
  118426 32,11 € 204-323-21200 
  118438 179,42 € 201-323-21200 
  118440 18,15 € 203-323-21200 
  118446 23,07 € 201-323-21200 
  118616 22,08 € 203-323-21200 

   610,08 €   
      
2-32-22 118193 239,57 € 215-323-22102 
  118195 75,24 € 206-323-22102 
  118373 37,68 € 203-323-22110 
  118419 90,96 € 201-323-22110 
  118424 101,60 € 204-323-22110 
   545,05 €   
      
3-34-21 118381 289,52 € 307-342-21200 
  118471 116,16 € 313-342-21200 
  118478 1,37 € 302-342-21300 
  118494 176,60 € 302-342-21300 
  118516 21,78 € 302-342-21300 
  118519 167,96 € 302-342-21300 
  118520 4,89 € 302-342-21300 
  118521 120,15 € 302-342-21300 
  118542 18,62 € 302-342-21300 
  118545 34,52 € 303-342-21200 
  118546 75,14 € 302-342-21300 
  118551 58,36 € 302-342-21300 
  118586 18,15 € 302-342-21300 
  118593 41,83 € 313-342-21200 
  118849 158,27 € 312-342-21300 

   1.303,32 €   
      
3-34-22 118144 253,39 € 313-342-22102 
  118146 38,91 € 313-342-22102 
  118480 3,47 € 302-342-22000 
  118482 226,04 € 301-342-22103 
  118491 224,16 € 303-342-22199 
  118503 88,50 € 301-342-22199 
  118518 153,46 € 301-342-22199 
  118522 120,15 € 301-342-22199 
  118535 375,71 € 301-342-22199 
  118543 72,32 € 305-342-22110 



  118544 239,99 € 303-342-22110 
  118547 52,64 € 308-341-22609 
  118549 201,02 € 303-342-22199 
  118550 23,76 € 303-342-22199 
  118624 102,85 € 308-341-22609 

   2.176,37 €   
      
4-24-22 118472 98,46 € 414-241-22699 
      
4-33-22 118467 24,73 € 420-334-22609 
  118468 8,17 € 420-334-22609 
  118470 16,64 € 420-334-22609 
   49,54 €   
      
4-42-22 118529 707,85 € 431-422-22612 
  118588 484,00 € 431-422-22612 

   1.191,85 €   
      
4-43-21 118372 118,10 € 441-4311-21200 
  118383 162,29 € 441-4311-21200 
  118396 42,63 € 441-4311-21200 
  118397 33,06 € 441-4311-21200 
  118398 360,67 € 441-4311-21200 
  118415 5,00 € 441-4311-21200 
  118447 7,73 € 441-4311-21200 
  118458 14,49 € 441-4311-21200 

   743,97 €   
      
4-43-22 118385 51,71 € 442-4311-22611 
  118386 73,48 € 441-4311-22611 
  118507 199,00 € 441-4311-22611 
  118540 7,00 € 442-4311-22611 
  118541 248,05 € 442-4311-22611 
  118610 40,00 € 442-4311-22611 
  118622 83,00 € 442-4311-22611 

   702,24 €   
      
5-23-22 118508 13,61 € 514-231-22613 
  118509 2,72 € 514-231-22613 
  118525 98,51 € 514-231-22613 
  118573 51,43 € 514-231-22613 
  118621 30,00 € 515-231-22613 
  118623 393,25 € 514-231-22613 

   589,52 €   
      
5-33-22 118585 107,30 € 501-337-22609 



      
6-43-21 118501 36,76 € 630-4312-21200 
  118539 6,76 € 630-4312-21200 

   43,52 €   
      
6-44-22 118460 165,00 € 604-4411-22799 
      
7-92-21 118592 43,89 € 701-920-21600 
      
7-92-22 118448 284,54 € 701-920-22001 
  118481 4,07 € 701-920-22000 
  118510 593,84 € 701-920-22604 
  118564 282,66 € 701-920-22201 
  118575 21,37 € 701-920-22201 
  118580 50,78 € 701-920-22000 
  118591 110,64 € 701-920-22100 
  118619 21,83 € 701-920-22604 

   1.369,73 €   
      
9-15-21 118374 47,33 € 918-1533-21400 
  118450 21,78 € 918-1533-21400 
  118452 36,30 € 918-1533-21400 
  118453 53,13 € 918-1533-21400 
  118462 17,90 € 918-1533-21400 
  118463 23,80 € 918-1533-21400 
  118587 112,53 € 918-1533-21400 

   312,77 €   
      
9-16-22 118590 11,70 € 913-165-22100 
      
9-17-22 118369 330,00 € 916-171-22700 
  118370 528,00 € 916-171-22700 
  118457 264,00 € 916-171-22199 
   1.122,00 €   
      
9-92-21 118390          9,12 €  901-920-21200 
  118537        27,10 €  901-920-21200 
  118578       114,50 €  901-920-21200 
  118594        51,01 €  902-920-21300 

         201,73 €    
      
9-92-22 118513        17,06 €  901-920-22110 
  118577        25,35 €  901-920-22110 

          42,41 €    
      
9-15-22 118202 53,36 € 918-1533-22199 



  118203 44,66 € 918-1533-22199 
  118371 55,65 € 918-1533-22199 
  118380 97,86 € 918-1533-22199 
  118394 157,84 € 918-1533-22199 
  118395 14,47 € 918-1533-22199 
  118402 58,84 € 918-1533-22199 
  118403 37,44 € 918-1533-22199 
  118404 85,31 € 918-1533-22104 
  118411 38,24 € 918-1533-22199 

   643,67 €   
      
      
    13.581,47 €   

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d’abril, i la Base 20 d’Execució del Pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret 1619/2012, 
de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les operacions 
aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de l’Àrea gestora. 
Vist l’informe de Intervenció de 19 d’abril de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del grup 
d’EA – AM, dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del membre del Grup de PxC i l’abstenció 
dels 6 membres del Grup de CiU i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següent 
acord: 
Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 195.179,25 euros, les 
quals, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, hauran d’anar finançades en càrrec al romanent 
de tresoreria per a despeses generals. 
 
15. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT II DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
(FACTURES ANY 2015 SENSE CONSIGNACIÓ). 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, recollides comptablement als comptes (4130) i (4313), segons el 
següent detall: 

FACTURES VF SENSE CONSIGNACIÓ 

VINCULACIÓ CODI FACTURA  IMPORT PARTIDA PARTIDA 2016 

0-91-22 118555 787,46 € 021-912-22601 00/9120/22601 
  118581 370,40 € 021-912-22601 00/9120/22601 
   1.157,86 €    
       
  118527 423,50 € 106-334-22609 01/3343/22609 
1-33-22 118528 423,50 € 106-334-22609 01/3343/22609 
  118553 502,60 € 156-338-22609 11/33817/22609 
  118557 96,80 € 106-334-22609 01/3343/22609 
  118559 271,65 € 106-334-22609 01/3343/22609 



  118570 196,63 € 106-334-22609 01/3343/22609 
  118574 605,00 € 125-333-22609 01/3331/22609 
  118576 1.200,00 € 125-333-22609 01/3331/22609 
  118579 496,10 € 125-333-22609 01/3331/22609 
  118589 1.149,50 € 106-334-22609 01/3343/22609 
  118617 66,55 € 125-333-22609 01/3331/22609 
  118618 2.553,10 € 125-333-22609 01/3331/22609 
  118919 1.000,00 € 125-333-22609 01/3331/22609 
  118920 290,40 € 125-333-22609 01/3331/22609 
  118921 90,00 € 125-333-22609 01/3331/22609 
  118922 80,00 € 125-333-22609 01/3331/22609 

   9.445,33 €    
       
2-32-22 118473 265,32 € 215-323-22199 02/3236/22199 
  118475 78,17 € 215-323-22110 02/3236/22110 
  118514 423,50 € 209-326-22610 02/320/22610 
  118560 378,00 € 205-326-22706 02/3262/22706 
  118572 139,15 € 205-326-22706 02/3262/22706 
  118598 21,78 € 205-326-22610 02/3262/22610 
  118599 43,69 € 205-326-22610 02/3262/22610 
  118600 401,30 € 205-326-22610 02/3262/22610 
  118601 349,69 € 205-326-22706 02/3262/22706 
  118602 204,00 € 205-326-22706 02/3262/22706 
  118603 281,31 € 205-326-22610 02/3262/22610 
  118620 296,45 € 205-326-22610 02/3262/22610 

   2.882,36 €    
       
       
4-33-21 118466 13,65 € 424-333-21200 14/3375/21200 
       
       
6-13-21 118432 26,02 € 601-130-21400 06/130/21400 
  118434 74,35 € 601-130-21400 06/130/21400 
  118435 47,33 € 602-135-21400 06/130/21400 
  118436 5,00 € 601-130-21400 06/130/21400 
  118561 55,22 € 602-135-21400 06/135/21400 
   207,92 €    
       
6-13-22 118429 68,00 € 602-135-22103 06/135/22103 
  118430 16,53 € 601-130-22199 06/130/22199 
  118433 502,15 € 602-135-22104 06/135/22104 
  118437 13,89 € 601-130-22199 06/130/22199 

   600,57 €    
       
6-43-22 118538 27,41 € 630-4312-22110 13/4312/22110 
       



       
8-43-22 118497 242,00 € 850-439-22602 08/439/22602 
  118502 60,50 € 850-439-22602 08/439/22602 
  118479 34,19 € 801-4310-22611 13/4310/22611 
  118523 877,73 € 801-4310-22611 13/4310/22611 
  118565 108,90 € 801-4310-22611 13/4310/22611 
  118566 43,63 € 801-4310-22611 13/4310/22611 
  118567 4,84 € 801-4310-22611 13/4310/22611 
  118568 17,04 € 801-4310-22611 13/4310/22611 
  118569 135,91 € 801-4310-22611 13/4310/22611 
  118611 205,70 € 850-439-22602 08/439/22602 

   1.730,44 €    
       
8-49-22 118498 6,71 € 851-491-22612 08/4911/22612 
  118500 232,92 € 850-491-22604 08/4910/22604 

   239,63 €    
       
9-15-22 118412 79,71 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118416 205,51 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118417 83,74 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118420 22,77 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118421 5,81 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118441 36,61 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118449 9,35 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118469 16,64 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118515 5,45 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118548 19,63 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118595 23,29 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
  118596 30,08 € 918-1533-22199 09/1533/22199 
   538,59 €    
       
9-16-21 118375 165,14 € 912-163-21400 09/163/21400 
  118376 435,60 € 911-160-21000 09/160/21000 
  118377 78,65 € 911-160-21000 09/160/21000 
  118378 871,20 € 911-160-21000 09/160/21000 
  118379 78,65 € 911-160-21000 09/160/21000 
  118387 219,43 € 913-165-21000 09/165/21000 
  118388 16,70 € 913-165-21000 09/165/21000 
  118389 45,96 € 913-165-21000 09/165/21000 
  118391 182,47 € 913-165-21000 09/165/21000 
  118392 419,94 € 913-165-21000 09/165/21000 
  118393 141,12 € 913-165-21000 09/165/21000 
  118400 688,21 € 913-165-21000 09/165/21000 
  118401 30,41 € 913-165-21000 09/165/21000 
  118427 14,48 € 912-163-21400 09/163/21400 
  118442 5,15 € 912-163-21400 09/163/21400 
  118443 16,49 € 913-165-21000 09/163/21400 



  118455 252,89 € 912-163-21400 09/163/21400 
  118459 40,29 € 913-165-21000 09/165/21000 
  118461 15,49 € 913-165-21000 09/165/21000 
  118464 131,15 € 911-160-21400 09/160/21400 
  118465 52,05 € 912-163-21400 09/163/21400 

   3.901,47 €    
       
       
       
9-17-21 118141 1.192,72 € 09/171/21000   
  118423 160,86 € 09/171/21000   
  118428 396,81 € 09/171/21000   
    1.750,39 €     

          

TOTAL   22.495,62 €     

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret 1619/2012, 
de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les operacions 
aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències lesives 
per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 19 d’abril. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del Grup 
d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – CP, 
del membre del Grup de PxC i el vot en contra de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, adopta el 
següent acord: 
Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 22.495,62 euros, les quals, 
d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, hauran d’anar finançades en càrrec al romanent 
de tresoreria per a despeses generals. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el Grup del PSC – CP s’ha abstingut en la votació 
donat l’informe desfavorable d’Intervenció, i així ho farà sempre que aquest es doni en el 
mateix sentit. 
 
16. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT III DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
(FACTURES ANY 2015 REBUDES L’ANY 2016). 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors que consten a la relació número 149, de 25 d’abril de 2016, que 
ascendeix a 33.420,82 euros, i que comença amb Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre, per import de 6.812,86 euros, i finalitza amb Centre l’Angel APASA, per 
import de 8.000 euros. Que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 



Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret 1619/2012, 
de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les operacions 
aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències lesives 
per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 19 d’abril de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del grup 
d’EA – AM, i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – 
CP, del membre del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les factures incloses a la 
relació 
SEGON. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 33.420,82 euros. 
 
17. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT IV DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
(FACTURES ANY 2015 TRAMITADES SENSE SEGUIR PROCEDIMENT). 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions 
d’exercicis anteriors, recollides comptablement al compte (413X), per import total de 
50.060,13 euros: 

FACTURES VF IMPORT SUPERIOR 1200 

ORG. PROGR ECON 
CODI 
FRA. NÚM. FRA. DESCRIPCIÓ IMPORT 

125/01 333/3331 22609 118241 01 

R-17356, Import factura producció i 
muntatge de la exposició SUB.VERSIO al 
Centre d'Art Lo pati, AC-DEC-ALC- 2.178,00 € 

125 333 22609 118249 20151221 

R-17536, Import factura tasques 
desenvolupament i producció projecte 
educatiu artístics TVart centre Art Lo pati, 2.000,00 € 

TOTAL      4.178,00 € 
         

205/02 326/3262 22706 117175 A-019 

R-14928, Import honoraris donar classes 
a l'escola d'art d'audiovisuals mes 
setembre-octubre-2015, AC-PLE- 1.713,48 € 

TOTAL      1.713,48 € 
         

313/03 340/3428 22799 117941 1519 

R-17544, Import factura formació 
esportiva (REM), alumnes centre 
Tecnificació mes desembre-2015, AC-PLE- 1.951,96 € 

TOTAL      1.951,96 € 
         

442/12 4311 22611 117618 15/05 

R-16794 Import fra. Tasques control i 
seguretat secció ramadera i programa 
eqüestre per a 55ena Fira Mostres 1.925,00 € 

442 4311 22611 118019 F2015-485 
R-16940, Import factura servei vigilància 
nocturna fira Mostres-2015, AC-PLE-  1.260,00 € 

442 4311 22611 118020 F2015-486 R-16941, Import factura serveivigilància 1.440,00 € 



diurna durant la fira Mostres-2015, AC-
PLE-  

442 4311 22611 118021 F2015-487 

R-16942, Import factura serveicontrol 
d'accés diurn duranl la Fira Mostres-2015, 
AC-PLE-  3.744,00 € 

TOTAL      8.369,00 € 
         

518/05 231/2315 22799 117420 1115 
SERV AJUT DE LA LLAR Dependència 
DESEMBRE 2015 - AC-JGL    

10.705,95 
€ 

TOTAL           
10.705,95 

€ 
              

801/13 4310 22611 117937 A/31 

R-17524, Import factura per 15 vestuaris 
follets nadal 2015,dins de l'àrea de 
comerç, AC-PLE- 2.332,88 € 

TOTAL      2.332,88 € 
         

801/13 4310 62500 117938 A/32 

R-17531, Import factura materials 
decoratius, muntatge i hores personal 
d'interiorisme i exteriors La Caseta Nadal-
2015. 2.783,00 € 

TOTAL           2.783,00 € 
              

802/13 4310/4311 22611 118342 A/180 

R-17576, Import factura lloguer 90 
carpes, taules i cadires per la festa del 
mercat de Santa Llucia 2015, AC-Dec-Alc- 3.579,18 € 

TOTAL      3.579,18 € 
         

850/08 439 22602 117677 300181329 
R-16740 Import fra. 1/2 pàgina esp. Nadal 
que fem???    1.996,50 € 

TOTAL      1.996,50 € 
         

916/09 171 21000 116727 0044-2015 
R-15491, Import factura col.locació 1 pont 
al Jardi del Bou, fusta tractada, AC-PLE-  1.482,25 € 

916 171 21000 118079 28 (2015) 

R-17253, Import factura treballs de 
jardineria tala palmeres afectades per 
l'escarabat Morrut Roig, AC-PLE- 1.936,00 € 

TOTAL      3.418,25 € 
         

916/09 171 22700 115127 201559 

Manteniment i conservació d’epais 
enjardinats i arbrat viai del municipi 
d’Amposta Setembre-2015  AC - JGL 4.307,77 € 

916 171 22700 117261 201572 

Manteniment i conservació d’espais 
enjardinats i arbrat viari del municipi 
d’Amposta correnovembre-2015, AC-PLE- 3.288,66 € 

TOTAL      7.596,43 € 



         

917/09 1621 22700 117398 1249 

VIATGE CONTENIDOR NETEJA VIARIA-
VIATGE CONTENIDOR NETEJA VIARIA 
NOVEMBRE-2015, AC-PLE-  1.435,50 € 

TOTAL      1.435,50 € 
         

TOTAL           
50.060,13 

€ 

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret 1619/2012, 
de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les operacions 
aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de l’Àrea gestora. 
No obstant l’informe de Intervenció de 19 d’abril de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del grup 
d’EA – AM, i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – 
CP, del membre del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les factures incloses a la 
relació 
SEGON. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 50.060,13 euros, 
les quals, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, hauran d’anar finançades en càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
18. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT V DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
(FACTURA COPATE MOSQUIT 2015). 
Atès que el Ple del Consorci CODE, en sessió de 17 de març de 2015, va adoptar l’acord 
d’aprovar inicialment la dissolució del Consorci.  
Donat que en data 24 de desembre de 2015 va entrar en aquest Ajuntament escrit del 
Vicepresident de l’àrea de salubritat pública del COPATE en el qual se’ns comunica que 
“amb efectes 1 d’abril de 2015, el nou Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, 

COPATE, es va subrogar en la posició del CODE en tots els contractes, convenis, concessions, 

acords, subvencions i qualsevol altra relació jurídica bilateral de la qual l’ens fos part; amb 

aquesta mateixa data el personal del CODE es va subrogar al COPATE, i els serveis que rebíeu 

s’han continuat prestant, abans com a CODE ara com a COPATE”. En dit escrit, se sol·licita per 
part del COPATE “que la vostra aportació que fins ara fèieu com a membre del CODE, per al 
control del mosquit al Delta de l’Ebre, per al 2015 com la campanya ja ha anat a càrrec del 

COPATE ens feu el pagament el més aviat possible”. 
Vist l’informe tècnic emès des del departament d’obres en el qual es posa de manifest que 
els treballs de la campanya del mosquit 2015 es van realitzar satisfactòriament. 
Atès que l’exercici 2015 va ser un any de canvi, ja que el COPATE es va subrogar en les 
obligacions i drets del CODE en el mes d’abril i, a partir d’ahí va resultar impossible 
determinar el procediment per fer front a la campanya del mosquit. Considerant que la 
realització de dita campanya resulta fonamental i imprescindible al nostre municipi, degut 



a les característiques pròpies del territori. Donat que per part de la Generalitat de 
Catalunya, en virtut de Resolució  del Conseller de Departament de Territori i Sostenibilitat, 
de 23 de desembre de 2015, es posa de manifest que “Atès que el Departament considera 
que el Consorci de Polítiques Ambientas de les Terres de l’Ebre (COPATE) és l’organisme indicat 

per portar a terme les actuacions previstes al Pla d’actuació per a la prevenció i control de les 

plagues de mosquits i mosca negra a les comarques afectades de Catalunya 2015-2017, aprovat 

pel Govern de la Generalitat de Catalunya”. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències lesives 
per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 21 d’abril. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del grup 
d’EA – AM, i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – 
CP, del membre del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
Aprovar l’obligació per import de 57.449,07 euros en favor del COPATE, en concepte 
d’aportació per la campanya del mosquit al Delta de l’Ebre 2015. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Isabel Ferré intervé recordant a l’equip de govern que va dir en el seu 
mandat no es passarien a aprovació aquests tipus de reconeixements extrajudicials de 
crèdits, el que demostra que governar es difícil. Respon el Sr. President dient que en 
prenen nota i esperen que el proper any es pugui esmenar. 
 
19. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER IMPULSAR L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
COMERCIALS, SERVEIS PERSONALS I DE RESTAURACIÓ. 
Seguidament es dona lectura a la moció que diu: 
“Qualsevol actuació urbanística ha d’anar acompanyada d’accions que reactiven la zona on 
aquesta s’ha realitzat i més si aquesta actuació es fa en el casc antic que es va despoblant 
cada vegada més. És per aquest motiu que amb la remodelació del carrer Major i la Plaça 
de l’Ajuntament creiem que era necessari impulsar un programa per incentivar l’obertura 
de locals comercials. A l’abril de 2015 estàvem treballant en unes bases per donar ajuts a 
aquells establiments que volguessin fer una inversió per instal·lar-se en una primera fase, 
al carrer Major i en l’àmbit d’actuació del projecte (Elisabets, Sant Josep, Plaça Ramon 
Berenguer IV, Avinguda Alcalde Palau i Avda. Santa Bàrbara). 
Les quanties dels ajuts haurien d’anar relacionades amb la inversió realitzada, un ajut 
mínim de 500 euros per actuació nova o remodelació. 
Els criteris d’atorgament basant-los amb la diversitat de l’oferta. 
ACORDS: 
1. Estudiar la possibilitat d’impulsar aquest programa que s’adjunta, amb les modificacions 
consensuades que es creguin convenients. 
2. Fer les modificacions pressupostàries pertinents per posar-ho en funcionament dins de 
l’any 2016 amb una quantia inicial de 15.000 euros aquest 2016. 
3. Donat que es té coneixement de quins locals es troben buits actualment informar als 
seus propietaris d’aquest programa. 
4. Fer publicitat i donar a conèixer la iniciativa mitjançant els API’s de la nostra ciutat.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus termes per la Regidora Sra. Isabel Ferré. 
La Regidor Sra. Rosa Pertegaz diu que recolzarà la moció, ja que és la proposta en la que 
ella com a regidora de comerç, treballava des del mes d’abril passat, juntament amb les 
regidories d’empresa i d’hisenda. 



El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC per quant li agrada la 
moció, encara que considera que seria bo que l’actuació proposada fora inclosa en un pla 
global per al casc antic amb la finalitat de donar-li més vida i fer-lo més atractiu. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el Grup del PSC – CP recolza la moció en considerar-la 
positiva, si bé han de consensuar-se les mesures a aplicar. 
La Regidora delegada de comerç, Sra. Susanna Sancho diu que tot i el suport del Grup d’EA 
– AM, estarien més d’acord amb la moció si aquesta hagués estat presentada amb els seus 
criteris que suposaria l’aplicació  no només als establiments de nova implantació, sinó 
també a la rehabilitació, de fet les mesures de foment de l’ocupació així ho preveuen. La 
seva voluntat és la de rehabilitar el cas antic, com altres zones; però, com la moció demana 
realitzar estudi li han donat suport i serà en la Comissió informativa on es treballarà sobre 
aquest assumpte. 
La Regidora Sra. Ferré diu que l’equip de govern si no està d’acord amb la moció 
presentada hi podrien haver votat en contra i no s’hagués aprovat i si creuen que no es 
poden consensuar les mesures amb més motiu, responent-li el Sr. President que la moció 
parla d’estudiar i així es farà, aprofitant per indicar que aquestes propostes es podrien 
haver presentat en el moment de negociar el pressupost, ja que així s’evitarien 
modificacions pressupostàries, a la qual cosa respon la Sra. Ferré que la partida per 
realitzar les actuacions proposades ja existeix, replicant el Sr. Subirats que de totes formes 
agrairien que en propers anys es presenti en la negociació del pressupost. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els 
membres presents, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
20. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER INSTAR AL PLE A TRAMITAR LA CREACIÓ 
DE L’ÒRGAN MUNICIPAL DE CARÀCTER POLÍTIC EN RELACIÓ A LA FIGURA D’ALCALDE DEL 
POBLE NOU DEL DELTA. 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
Abans de passar a l’estudi del següent punt de l’ordre del dia, s’acorda que la moció 
presentada pel Grup del PSC – CP sobre la reducció de la ràtio a les aules d’infantil, sigui 
considerada com presentada per tots els Grups polítics municipals i la Regidora no adscrita 
 
21. MOCIÓ DEL TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS I REGIDORA NO ADSCRITA PER INSTAR AL 
PLE A SOL·LICITAR LA REDUCCIÓ DE LA RÀTIO A LES AULES D’INFANTIL A CATALUNYA A 
PARTIR DEL PROPER CURS. 
A continuació es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“Atès la disminució del número d’alumnes matriculats per al proper curs arreu de 
Catalunya i a Amposta. 
Atès que, definitivament, el departament d’ensenyament preveu tancar una línia de P3 a 
Amposta. 
Atès que d’acord amb la moció aprovada en el ple municipal el passat 29 de febrer, on es 
demanava que s’aprofités el descens de natalitat per baixar la ràtio i millorar la qualitat de 
l’ensenyament amb els mateixos recursos. 
Atès que l’objectiu final es millorar l’atenció educativa i evitar el tancament d’aules. 
Proposta d’acord: 
Primer: Instar al Govern de la Generalitat a incrementar progressivament els recursos 
destinats al sistema educatiu, fins a situar la despesa educativa com a mínim en el 6% del 



PIB. 
Segon: Instar al departament d’ensenyament a no suprimir cap línia de P3 a Amposta. 
Tercer: Instar al Parlament de Catalunya a modificar la llei d’educació de Catalunya per tal 
de rebaixar la ràtio en un màxim de 20 alumnes per aula en educació infantil i educació 
primària. 
Quart: Donar suport a les mobilitzacions de les AMPES i de tota la comunitat educativa dels 
col·legis d’Amposta en defensa de les 10 línies actuals de P3. 
Cinquè: Traslladar aquests acords al President de la Generalitat, a la Consellera 
d’Ensenyament, al Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i als Consells Comarcals.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada en els termes en que ha estat presentada pel Regidor Sr. Francesc J. 
Miró. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz manifesta que la seva adhesió deriva d’estar en contra de la 
eliminació d’una línia de P3 a l’escola Soriano Montagut i per no aprofitar la situació per 
rebaixar les ràtios, es parla d’imitar el model educatiu finlandès i ara que es disposa de 
l’oportunitat es vol fer tot el contrari, quant el que ha de fer-se es posar les ràtios a nivell 
dels altres països europeus, acaba donant el seu suport a les associacions de mares i pares 
i a la comunitat educativa en defensa de les 10 línies d’educació infantil a Amposta. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC recolzarà la moció, encara que com 
amb l’aprovada en la passada sessió plenària no ens faran cas, la veritat és que la 
Generalitat retalla en educació, mentre que si es mira el seu pressupost apareixen 30 
milions donats a l’OPUS o a Legionarios de Cristo. Pensa que la moció no servirà de res; 
perquè en definitiva el que es fa es votar els mateixos. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU recolza una moció que suposa fer 
efectiu el que es va demanar en l’anterior sessió plenària i ofereix el suport per treballar 
fins el darrer dia per aconseguir la rebaixa de la ràtio. 
El Sr. President exposa que fins el dia 17 de maig hi ha temps per intentar evitar la 
supressió d’una línia e P3 a Amposta. Personalment està convençut de que s’aconseguirà 
per 3 motius: primer, perquè el manteniment de la línia no suposa un increment de 
recursos; segon, perquè l’educació és un dels pilars del nou estat que s’està construint i 
des del Departament d’Ensenyament ho veuran així; i tercer, perquè si el manteniment de 
la línia comportés una major despesa l’Ajuntament està disposat a assumir aquest 
increment. 
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció transcrita. 
 
22. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER CREAR UN ÀREA DE JOCS INTEGRADORA I 
ACCESSIBLE AL PARC DELS XIRIBECS. 
Tot seguit es dona compte de la moció següent: 
“Hi ha molts municipis on els seus parcs infantils encara no es troben adaptats per a nens i 
nenes amb alguna discapacitat. Des del nostre Grup Municipal, considerem que cap nen o 
nena s’ha de sentir discriminat i que tots els infants han de poder tenir dret a l’accés als 
parcs infantils. Per tant, cal garantir que no es produeixi cap tipus de desigualtat. 
Estenem que un dels objectius d’aquesta moció, es promoure la inclusió social preveient la 
instal·lació de jocs accessibles per a nens i nenes amb mobilitat reduïda. Caldrà un estudi 
que analitzi l’accessibilitat, la mobilitat i la seguretat a les zones de joc infantils dels parcs 



per tal de fer-los totalment inclusius. Els parcs infantils inclusius són zones de joc 
respectuoses amb la diversitat, i on el fet de tenir una discapacitat (psíquica, física i 
sensorial) no impedeix la utilització del parc. 
No es tracta de fer parcs infantils específics per a infants amb discapacitats, sinó que 
l’objectiu és crear i adaptar zones i estructures en les quals els infants amb discapacitats 
s’hi sentin segurs i integrats amb la resta de companys de jocs. La inclusió és que nens i 
nenes juguin junts en el mateix espai. 
Aplicar aquets nous criteris de disseny per fer més accessibles els parcs també afavorirà els 
adults, especialment la gent gran, quan els avis i les àvies acompanyin els infants a les 
zones infantils de joc. 
Aquestes reformes han d’incloure aspectes com l’horitzontalitat de les instal·lacions, 
l’eliminació de les barreres arquitectòniques tan de l’accés als parcs com de les pròpies 
zones de joc, instal·lar gronxadors pintats amb colors més llampants per adaptar-los a 
nens i nenes amb discapacitats visuals, millorar les estructures amb diferents textures per 
distingir les zones, incloure cartells en Braille (si cal) que expliquin el joc, instal·lar 
gronxadors adaptats a infants amb cadira de rodes, jocs infantils a ras de terra per a nens i 
nenes amb problemes de mobilitat, entre d’altres modificacions. 
No oblidem que, en atenció a allò disposat a l’article 52 de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i al 
Decret 135/1005, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat, correspon als municipis l’aplicació de les normes d’accessibilitat i 
supressió de barreres en l’urbanisme en exercici de l’ordenació, gestió, execució i disciplina 
urbanístiques (entre altres els parcs i els jardins).   
Per tant, d’acord amb tot l’exposat, el Grup de Convergència Democràtica de Catalunya 
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer. La remodelació i adaptació de l’actual Zona Infantil del Parc dels Xiribecs per tal 
que sigui la primera (i no la última) d’aquestes característiques a la nostra Ciutat. És 
precisament aquesta Zona Infantil de la nostra ciutat al recinte del Parc, la més idònia per 
disposar de moltíssim lloc al seu voltant, a més de ser un marc incomparable per començar 
aquesta iniciativa. 
Així doncs, l’objectiu de la nova àrea de jocs adaptats tindrà dues zones: un de jocs 
dinàmics i una altra de jocs estàtics. La seva finalitat serà estimular els sentits, la 
comunicació, l’aprenentatge i el desenvolupament de la capacitat creativa dels infants. 
L’àrea de jocs infantils s’adaptarà a les necessitats de les diferents discapacitats i 
multidiscapacitats: físiques sensorials, físiques motòriques i d’altra banda, psíquiques o 
cognitives i estarà pensada perquè tots els infants a partir d’1 any d’edat hi puguin jugar. 
Segon. Incorporació d’una partida del pressupost municipal o especificar quina partida 
s’utilitzarà per iniciar l’estudi d’adequació d’aquest parc infantil, i que faci que això sigui una 
realitat en breu. 
Tercer. Que a partir d’aquest estudi, i primera experiència, es continuen realitzant 
actuacions per garantir que en un futur com a mínim el 50% dels parcs infantils de la 
nostra Ciutat siguin inclusius i disposin de jocs infantils accessibles on tots els infants, amb 
discapacitat o sense, poden jugar d’una manera integradora i gaudir de l’espai, ja sigui 
ajudats pels seus tutors o de manera independent. 
Quart. Que per tal de desenvolupar el futur Parc Infantil i determinar els jocs més 
convenients per a la integració de tots els nens i nenes, l’Ajuntament signi un conveni de 



col·laboració o constitueixi una taula de treball on els professionals i tècnics educadors en 
la matèria que es mostrin interessats, be pel seu contacte directe amb persones 
discapacitades o amb infants, puguin enriquir aquest projecte i contribuir a garantir la 
correcta adequació de les instal·lacions amb les necessitats de la nostra Ciutat.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Josep Tomàs Reverté en els seus termes. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que votarà a favor de la moció, tot dient que per fer 
més adient el llenguatge es deuria parlar de nens i nenes amb capacitats diferents i 
demana que la proposta es faci extensible a altres zones de jocs del municipi. 
El Regidor Sr. German Ciscar també mostra el recolzament a la moció, indicant que sense 
caure en populismes és positiva i també demana que de forma progressiva s’estengui a les 
diferents àrees de jocs del municipi. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el Grup del PSC – CP donarà suport a la moció 
encara que consideren que no ha de limitar-se al 50% de les àrees de jocs com diu l’apartat 
tercer de la moció sinó que en totes les de la Ciutat n’hauria d’haver al menys un joc 
integrador. Respon el Sr. Reverté que a la moció es refereixen a les primeres 7 àrees 
perquè en aquestes seria possible l’actuació sense cap altra afectació en disposar d’espai 
suficient; però, que la seva intenció coincideix amb la del portaveu de Grup del PSC – CP. 
El Sr. President diu que el Grup d’EA – AM també votarà a favor de la moció amb la intenció 
d’implantar les mesures de forma progressiva a les àrees de jocs infantils existents i 
d’implantar-les d’inici en aquelles noves zones que es puguin crear en un futur. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els 
membres presents, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
23. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER COL·LABORAR PER FER POSSIBLE LA 
PUBLICACIÓ DEL SEGON LLIBRE SOLIDARI DE NUPA. 
A continuació es dona lectura a la moció que diu: 
“NUPA és una associació d’ajuda a nens amb transplantaments multiviscerals i afectats de 
fallada intestinal i nutrició parenteral. 
Aquesta associació està fent una campanya demanant la col·laboració per poder fer aquest 
llibres. És una bona eina per donar a conèixer aquest fet. 
Les aportacions van de 5 0 10 euros. Però crec que més enllà de comprar 5 o 10 llibres, que 
són 100 0 200 euros, és la difusió que podem fer d’aquesta associació i de la feina que 
estan fent. 
Animant a la gent a col·laborar. Amb més recursos més podran ajudar i més projectes 
podran veure la llum.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. German Ciscar. 
La Regidora Sra. Rosa Peretegaz, el Regidor Sr. Francesc Miró  en nom del Grup del PSC – 
CP i la Regidora Sra. Isabel Ferré en nom del Grup de CiU, manifesten el seu suport a la 
moció, així com la necessitat de conscienciar a la gent davant actuacions d’aquest tipus. 
El Sr. President diu que  l’equip de govern també dona suport a la moció, marcant un 
mínim de 200 euros per l’adquisició de libres que es repartirien entre les diferents 
biblioteques dels col·legis públics i la Biblioteca comarcal i emplaçant el Regidor delegat de 
mitjans de comunicació a realitzar la màxima difusió possible de l’associació i la seva feina. 
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció transcrita. 



 
24. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER ESTUDIAR L’AMORTITZACIÓ D’UN MILIÓ 
D’EUROS D’UN PRÉSTEC DE HC SAM AMB RECURSOS DE LA FUSSMONT. 
Finalment es dona compte de la moció amb el tenor literal següent: 
“L’Hospital comarcal d’Amposta (HC SAM), va demanar un préstec sindicat a La Caixa el 23-
12-2010 de 4,3 milions d’euros a Euribor+2,5 fins al 31-12-2030. 
A principis de 2016 el deute era de 3.650.250,79 €. 
Ara mateix FUSSMONT disposa d’1,8 milions d’euros, gran part d’aquest diners durant anys 
els hem posat a termini fix, però amb la conjuntura actual, els interessos que els banc 
ofereixen són gairebé zero. Per això no té sentit estar pagant un préstec al 2,5% i tenir 
morts 1,8 milions a interès zero. 
Si destinem 1 milió d’euros a amortitzar préstec tindríem aquestes opcions. Simulacions: 
Opció 1; Reduir quota 
2.650.000 a 14 anys F+2,5% 
Quota: 18.711 
Total 3.143.448 
Interessos 493.448      Estalvi: 186.248 €. Reducció de quota: 7.000 €. 
Opció 2: Reduir anys 
2.650.000 a 10 anys F+2,5% 
Quota: 24.982 
Total 2.999.840 
Interessos 347.840      Estalvi: 331.856 €. 
Crec que la més segura és la de reduir quota, estalviaríem interessos, una gran quantitat 
de diners i donem més marge a l’Hospital Comarcal SAM. 
Pagant el mateix que pagava de quota a la caixa (amortització més interessos), ara ho 
podrà fer pagant amortització i interessos amb la diferència que aquests interessos no 
seran per la Caixa sinó per la FUSSMONT, és a dir per al poble d’Amposta. I en contes 
d’anar a les butxaques dels accionistes de la Caixa aniran a projectes socials i millores pels 
ciutadans i ciutadanes d’Amposta. 
Acord: Estudiar l’amortització d’un milió d’euros d’un préstec de l’HC SAM amb recursos de 
la FUSSMONT.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus propis termes el Regidor Sr. German Ciscar. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que s’abstindrà en la votació per considerar que aquest 
és un assumpte que ha de ser discutit pel Consell d’administració de l’Hospital i el Patronat 
de FUSSMONT, el Sr. Ciscar diu que en consolidar-se el pressupost dels dos ens amb el de 
l’Ajuntament el millor és que sigui el Ple qui ho tracti perquè així l’assessorament es 
realitzarà directament per qui ha de fer-ho, que és la Intervenció general. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que, en un principi el Grup del PSC – CP donarà suport a 
la moció en demanar que s’estudiï la possibilitat, sempre i quant un cop realitzat l’estudi la 
proposta es torni a passar pel Ple. Consideren que es prioritari pagar la Residència per a la 
gent gran i posar-la en funcionament sense privatitzar-la i acaba demanant que sobre la 
proposta s’informi per la direcció financera i la direcció general de l’Hospital. El Sr. 
President respon que si és pertinent que la futura proposta passi pel Ple es farà. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta l’abstenció del Grup de CiU, tot i entendre la 
proposta i l’estalvi que representaria, consideren que el millor és que Fussmont disposi de 
recursos per funcionar, no essent el prioritari amortitzar crèdit sinó posar en funcionament 



la nova Residència per a la gent gran. El Regidor Sr. Ciscar diu que per obrir la Residència 
no fa falta disposar dels diners de la seva proposta, ja que aquesta ha estat realitzada des 
de la perspectiva del pitjor dels supòsits i s’ha demostrat factible. Respon la Sra. Ferré que 
han entès els motius de la moció; però, segueixen considerant que el millor és que els 
diners es quedin a la Fundació que si no són necessaris per a l’obertura de la Residència, sí 
ho són per al seu manteniment. 
El Sr. President diu que en cap cas es pensa privatitzar la nova Residència de la gent gran, 
com a màxim s’anirà a externalitzar la seva gestió. 
El Regidor Sr. Tomàs Bertomeu agraeix els arguments sòlids exposats pel Sr. Ciscar, algun 
dels quals és seu. En quan a la moció han de ser coherents perquè si es vol amortitzar 
seria incompatible amb la d’externalitzar la gestió de la Residència. Han de tenir-se les 
posicions clares: és un tema cabdal el benefici de l’Hospital, cal estudiar la fiscalitat de 
l’operació, aprofundir en que no afecta la viabilitat de la Fundació i si s’ajusta a l’objecte 
social d’aquesta. D’altra banda el plantejament correcte seria la rebaixa de les quotes per 
no exigir un ritme superior d’amortització a l’Hospital, a més cal recordar que hi ha 
pendent l’adquisició d’un centre de rehabilitació a 2 anys vista. En definitiva han de posar-
se damunt la taula tots els criteris a tenir en compte: legalitat, fiscalitat, etc., per tant 
primer deurien informar els tècnics de l’Hospital i després els de l’Ajuntament, i per a fer-
ho, com la moció el que demana és precisament aquest estudi, l’equip de govern recolzarà 
la moció. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró, diu que l’equip de govern ha dit que farien l’estudi sense 
garantir que torni a ser el Ple qui decideixi finalment i, per tant, no tindran clar a que es 
destinaran es diners, el Grup del PSC – CP canvia el primer sentit del seu vot i s’abstindran 
en la votació. El Sr. President diu que la moció només parla d’analitzar el que es pot fer 
amb els recursos de Fussmont. 
Acaba el Sr. Ciscar dient que la moció permet moltes opcions, l’únic que no té sentit és 
tenir els diners parats permetent que el seu rendiment no vagi directament en benefici del 
poble. 
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 10 membres presents del Grup d’EA – AM i del membre del Grup de PxC i 
l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC- CP i de la 
regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
25. PRECS I PREGUNTES. 
La Regidor Sra. Rosa Pertegaz formula: 
- El prec que en casos, com el que va ser objecte de debat en la darrera sessió plenària 
sobre l’ús d’un vehicle per un empleat municipal, que afecten a persones no es facin 
públics el nom i cognoms dels afectats. El Sr. President diu que es prendrà en consideració 
aquest prec. 
- Tenint en compte l’acordat amb la representació dels treballadors el desembre de 2014 
sobre el no pagament de complements de productivitat sense acord previ amb el comitè, 
pregunta si els complements de productivitat aprovats per alguns empleats municipals són 
de nova creació, si han estat tractats amb la representació sindical dels treballadors i si hi 
ha informe d’Intervenció sobre els mateixos. Respon el Regidor Sr. Tomàs Bertomeu que és 
el pagament en concepte de tasques de responsabilitat que la normativa interna qualifica 
com productivitat, si be ell considera que no es deuria pagar per aquest concepte i estan 
treballant per modificar-ho. El que s’està fent és el mateix que es venia fent des de fa molts 



anys; en quant als representants s’està parlant sobre una productivitat diferent ja que ara 
es paga la responsabilitat i es diu productivitat. Replica la Sra. Pertegaz preguntat si el que 
diu el Regidor de personal és que aquests complements no han estat negociats amb els 
representats de personal, a la qual cosa respon el Sr. Bertomeu amb el mateix sentit 
anterior. 
El Regidor Sr. German Ciscar formula el prec de que arran d’una fuita en el servei de 
subministrament d’aigua potable es va tallar el subministrament durant força temps, la 
qual cosa va comportar una pèrdua de diners per als abonats. A Amposta no existeix un 
pla director de subministrament implantat que faci que aquest no depengui exclusivament 
d’una canonada, per aquest motiu demana que l’Ajuntament faci una investigació i si 
resulta que l’empresa concessionària desenvolupa una mala praxis que indemnitzi a tots 
els comerciants perjudicats pel tall de subministrament. Ja ha dit en altres ocasions que la 
concessió del servei de subministrament d’aigua potable ha estat un dels pitjors negocis de 
l’Ajuntament, per tant demana que s’investigui i si la concessionària no compleix el 
contracte es recuperi el servei per l’Ajuntament, perquè no es admissible el maltracta que 
es rep d’aquesta empresa que cobra com si prestés un servei de primera i els abonats en 
reben un de deficient. El Sr. President diu que pren nota del prec tot dient que és cert que 
hi han mancances en la prestació del servei, que s’ha d’intentar avançar a millor i, per tant 
demanaran una auditoria sobre el servei. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró, demana que es traslladi al Sr. Alcalde absent Sr. Alcalde 
absent la pregunta sobre com està la situació de la reunió que va traslladar  a l’alcalde, per 
a que es reunís  amb  Gerència de Cadastre en relació amb l’IBI de les construccions 
agràries. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré: 
- En primer lloc mostra la felicitació del seu Grup al Sr. Alcalde pel naixement de la seva 
segona filla. 
- Pregunta si l’equip de govern ha rebut, com el seu Grup, queixes dels paradistes i dels 
clients habituals sobre la nova ubicació del mercat ambulant dels dimarts. Respon la 
Regidora Sra. Susanna Sancho que fins ara només han rebut felicitacions, excepte alguna 
queixa sobre l’aparcament dels vehicles dels paradistes massa prop de les  façanes dels 
edificis, o d’algun paradista per la reducció d’algun metre de la seva parada. La Regidora 
Sra. Ferré diu que creu el que ha dit la Regidora delegada; però, també les queixes que els 
han fet arribar els usuaris. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró, intervé per manifestar la felicitació al Sr. Alcalde pel 
naixement de la seva filla, felicitació a la qual s’adhereix la resta del Consistori. 
 
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: 
 
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015. 
A continuació es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 521/2016, de 31 de març, 
d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2015, que es transcriu a continuació: 
“De conformitat amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es presenta la liquidació del pressupost de l'any 2013 de l'Ajuntament d'Amposta i 
que conté els drets pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de 



pagament, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria. 
FONAMENTS DE DRET: 
Considerant que aquesta liquidació s'ajusta als articles 191.3 de la citada norma i 89 i 
següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i vist l'Informe d'Intervenció. 
RESOLC: 
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost general de l'any 2015, segons el següent detall: 
Drets pendents de cobrament: 12,927,625,00 euros. 
Obligacions pendents pagament: 3.678.873,78 euros. 
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 6.077.564,81 euros.  
Resultat pressupostari ajustat: 3.687.224,57 euros. 
Capacitat de finançament: 3.063.795,73 euros 
Estalvi net: 3.071.618,51 
Segon: Que haurà de donar-se compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en la 
primera sessió que celebri.” 
Després d’una explicació realitzada pel Regidor Sr. Tomàs Bertomeu sobre les línies més 
significatives de la liquidació del pressupost, el Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
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 trenta-set 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, 
 


