
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 30 DE 
MAIG DE 2016. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 

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

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

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

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

Sr. Pau Cid i Espelta 
Sra. Júlia Barberà i Manrique 
Sra. Manuela Cid i Espuny 
Sr. Francesc Paz i Belmonte 

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. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia trenta de maig de dos mil setze. 
 
Essent les vint hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de 
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, 
Adam Tomàs i Roiget, 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 ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2016. 
2. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Generals 2016. 
3. Donar compte de contractacions de personal. 
4. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 621 a 797 del 2016. 
5. Donar compte del Decret 626/2016, de 25 d’abril, de delegacions de funcions d’alcaldia. 
6. Donar compte del Decret 680/2016, de 3 de maig, de nomenament de representant d’Alcaldia 

al Poble Nou del Delta. 
7. Designació de representants municipals en la comissió de seguiment del conveni amb l’URV 

per donar continuïtat a la Càtedra d’Economia Local i Regional. 
8. Aprovació de l’alteració de la qualificació Jurídica del bé de domini públic municipal destinat a 



 

escorxador com a bé municipal de caràcter patrimonial. 
9. Aprovació de la modificació de l’acord de cessió de terrenys al Consell Comarcal del Montsià. 
10. Instar al Departament de Cultura de la Generalitat la declaració de BCIN de la Façana fluvial 

d’Amposta. 
11. Ratificació del conveni amb la Fundació EURECAT sobre els drets d’ocupació i ús de l’edifici 

Antena tecnològica de les Terres de l’Ebre. 
12. Ratificació del conveni amb la Fundació EURECAT per tal de procedir a l’adquisició per la 

Fundació de la finca situada al Pol. Ind. de l’Oriola. 
13. Aprovació Inicial del Reglament general de funcionament de l’ús de l’Immoble destinat a bucs 

d’assaig de música. 
14. Aprovació Inicial del Reglament del banc de terres de l’Ajuntament d’Amposta i del registre de 

banc de terres. 
15. Aprovació Inicial del Reglament de prestacions d’urgència social de l’Ajuntament d’Amposta. 
16. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’honors, distincions i protocol de 

l’Ajuntament d’Amposta. 
17. Declaració de compatibilitat per al desenvolupament d’una segona activitat per un treballador 

municipal en el sector privat. 
18. Aprovar Inicialment la tercera fase del pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i 

modificació de la RLT. 
19. Aprovació de la realització d’activitats taurines al Barri del Grau, any 2016. 
20. Aprovació de la realització d’activitats taurines al Poble Nou del Delta, any 2016. 
21. Aprovació de la realització d’activitats taurines per les Festes Majors d’Amposta, any 2016. 
22. Resolució definitiva d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos. 
23. Aprovació Inicial de la modificació de l’OOFF número 25, reguladora de la taxa per l’assistència 

a l’Escola d’art. 
24. Aprovació de l’atorgament de beneficis fiscals ICIO i llicència d’obres. 
25. Aprovació de l’expedient número 13 de modificació del pressupost per suplements de crèdit i 

crèdits extraordinaris. 
26. Donar compte del Informe d’Intervenció relatiu als informes d’objeccions emesos durant 

l’exercici 2015, en compliment d’allò establert a l’article 218 TRLRHL. 
27. Aprovació de l’expedient VI de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
28. Aprovació de la relació de factures número 209, corresponents a contractes menors tramitats 

sense seguir el procediment establert. 
29. Donar compte del PMP relatiu al primer trimestre 2016. 
30. Donar compte del l’informe de morositat relatiu al primer trimestre 2016. 
31. Donar compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre 

2016. 
32. Donar compte de la Informació trimestral enviada al MINHAP, corresponent al primer 

trimestre 2016, en compliment de les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació de la LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària. 

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

34. Moció del grup municipal de PXC per crear o Incloure a la nova Ordenança el fet de poder 
bescanviar per treballs a la comunitat, els pagaments pendents de lloguers socials 
municipals i/o les corresponents despeses de la comunitat de veïns i d’altres classes a càrrec 
del llogater. 

35. Moció del grup municipal de PXC per demanar la constitució d’una comissió d’estudi dels 



 

serveis públics municipals externalitzats. 
36. Moció del grup municipal d’Esquerra Amposta de rebuig als atacs del Govern espanyol contra 

la Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. 

37. Moció de la regidora no adscrita Rosita Pertegaz per declarar el municipi d’Amposta zona 
lliure de paradisos fiscals. 

38. 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 25 D’ABRIL DE 2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 25 d’abril 
de 2016. 
 
2. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS 2016. 
Efectuat el sorteig per la designació dels membres de les Meses electorals que s’han de constituir 
amb motiu de les Eleccions Generals 2016, els designats són: 
DISTRICTE: 01  SECCIÓ: 001   MESA: U 
PRESIDENT O PRESIDENTA: T.S.V. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: E.S.F. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: GF.F.M. 
VOCAL 1r: E.I.L. 
VOCAL 1r SUPLENT: L.G.E. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: A.P.R. 
VOCAL 2n: M.F.C. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: J.B.S. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: IS.P.C. 
 
DISTRICTE: 01  SECCIÓ: 002   MESA: A 
PRESIDENT O PRESIDENTA : P.C.M. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: M.M.M. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT: J.P.B. 
VOCAL 1r: F.N.P. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: E.M.G. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: A.M.B. 
VOCAL 2n: L.A.A. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: JM.P.A. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: CA.A.M. 
 
DISTRICTE: 01  SECCIÓ: 002   MESA: B 
PRESIDENT O PRESIDENTA: J.B.R. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: J.C.M. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: A.G.G. 
VOCAL 1r: I.C.S. 



 

VOCAL 1r SUPLENT 1r: P.S.A. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: M.C.F. 
VOCAL 2n: V.C.E. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: L.S.S. 
VOCAL 2n SUPLENT: JL.P.R. 
 
DISTRICTE: 02  SECCIÓ: 001   MESA: U 
PRESIDENT O PRESIDENTA: MT.C.F. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: I.R.S. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: A.C.S. 
VOCAL 1r: R.F.M. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: ME.V.S. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: M.T.T. 
VOCAL 2n: B.M.M. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: MP.D.V. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: M.P.G. 
 
DISTRICTE: 02  SECCIÓ: 002   MESA: U 
PRESIDENT O PRESIDENTA: P.E.T. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: M.M.C. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT: MA.G.G. 
VOCAL 1r: MJ.P.C. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: R.M.G. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: R.G.M. 
VOCAL 2n: JE.L.B. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: F.LL.S. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: A.C.A. 
 
DISTRICTE: 03  SECCIÓ: 001   MESA: A 
PRESIDENT O PRESIDENTA: E.D.E. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: JC.F.D. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: RR.G.E. 
VOCAL 1r: JI.G.B. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: JS.C.M. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: A.C.A. 
VOCAL 2n: M.G.E. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: MC.A.B. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: J.C.C. 
 
DISTRICTE: 03  SECCIÓ: 001   MESA: B 
PRESIDENT O PRESIDENTA: C.R.F. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: E.P.T. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: JJ.V.L. 
VOCAL 1r: N.Z.C. 
VOCAL 1r SUPLENT: F.N.S. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: JF.P.J. 
VOCAL 2n: JJ.M.R. 



 

VOCAL 2n SUPLENT 1r: MARIA JOSE RODA SANZ 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: MARIA JOSE VENTURA MATAMOROS 
 
DISTRICTE: 03  SECCIÓ: 002   MESA: A 
PRESIDENT O PRESIDENTA: J.E.O. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: J.J.N. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: A.C.Q. 
VOCAL 1r: M.C.P. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: E.C.V. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: S.C.B. 
VOCAL 2n: A.A.P. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: AJ.D.S. 
VOCAL 2n SUPLENT: MD.B.S. 
 
DISTRICTE: 03  SECCIÓ: 002   MESA: B 
PRESIDENT O PRESIDENTA: A.R.G. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: F.Q.G. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT: JM.R.A. 
VOCAL 1r: P.P.M. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: M.P.F. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: S.P.P. 
VOCAL 2n: A.P.V. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: MA.S.F. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: M.P.D. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 001   MESA: A 
PRESIDENT O PRESIDENTA: VC.B.F. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: AJ.A.O. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: I.C.C. 
VOCAL 1r: MC.A.E. 
VOCAL 1r SUPLENT: F.C.R. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: E.F.M. 
VOCAL 2n: J.G.I. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: AM.J.C. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: JL.A.G. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 001   MESA: B 
PRESIDENT O PRESIDENTA: J.R.M. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: J.R.G. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: A.R.F. 
VOCAL 1r: D.M.M. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: C.S.C. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: O.M.L. 
VOCAL 2n: JM.P.LL. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: B.P.P. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: MJ.S.R. 
 



 

DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 002   MESA: A 
PRESIDENT O PRESIDENTA: TM.A.C. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT: ME.G.F. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: J.F.M. 
VOCAL 1r: J.A.G. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: I.A.P. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: GO.A.A. 
VOCAL 2n: C.B.M. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: M.E.G. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: N.C.R. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 002   MESA: B 
PRESIDENT O PRESIDENTA: C.LL.C. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: A.M.F. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: M.M.V. 
VOCAL 1r: ME.N.M. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: MT.S.M. 
VOCAL 1r SUPLENT: M.M.G. 
VOCAL 2n: AA.P.S. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: R.P.M. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: C.M.T. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 003   MESA: A 
PRESIDENT O PRESIDENTA: J.B.E. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: I.B.A. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: P.A.S. 
VOCAL 1r: AM.C.R. 
VOCAL 1r SUPLENT: R.A.M. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: R.B.B. 
VOCAL 2n: I.A.G. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: JA.C.P. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: J.A.G. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 003   MESA: B 
PRESIDENT O PRESIDENTA: MJ.M.F. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: JF.I.B. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: N.V.F. 
VOCAL 1r: R.G.M. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: O.M.A. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: C.G.G. 
VOCAL 2n: MI.G.M. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: C.M.G. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: JA.M.M. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 003   MESA: C 
PRESIDENT O PRESIDENTA: MC.S.R.   
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: MC.P.C. 



 

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: J.S.M. 
VOCAL 1r: LL.S.A. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: AM.P.C. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: JJ.P.V. 
VOCAL 2n: MC.V.A. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: JM.S.R. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: R.P.P. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 004   MESA: A 
PRESIDENT O PRESIDENTA: A.B.P. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: L.E.F. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: R.C.M. 
VOCAL 1r: A.C.M. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: P.E.F. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: J.C.T. 
VOCAL 2n: MF.B.R. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: M.D.C. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: J.C.M. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 004   MESA: B 
PRESIDENT O PRESIDENTA: S.F.L. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: D.G.M. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: M.M.V. 
VOCAL 1r: J.F.V. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: RM.M.S. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: DP.F.C. 
VOCAL 2n: MP.F.B. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: J.M.LL. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: HL.G.S. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 004   MESA: C 
PRESIDENT O PRESIDENTA: M.S.A. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: X.R.P. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: A.P.V. 
VOCAL 1r: J.T.M. 
VOCAL 1r SUPLENT: F.P.U. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: MJ.S.O. 
VOCAL 2n: I.T.G. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: JV.O. 
VOCAL 2n SUPLENT: P.R.B. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 005   MESA: A 
PRESIDENT O PRESIDENTA: E.A.P. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: JM.B.T. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: N.A.R. 
VOCAL 1r: MJ.F.A. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: J.A.G. 



 

VOCAL 1r SUPLENT 2n: AI.B.P. 
VOCAL 2n: A.A.T. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: R.F.B. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: MA.F.A.  
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 005   MESA: B 
PRESIDENT O PRESIDENTA: E.G.S. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: JJ.J.C. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT: D.G.M. 
VOCAL 1r: A.H.S. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: MT.G.B. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: T.LL.SV. 
VOCAL 2n: E.G.B. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: MA.M.A. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: DL.M.O. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 005   MESA: C 
PRESIDENT O PRESIDENTA: MC.P.LL. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: J.R.T. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: M.R.C. 
VOCAL 1r - NÚM.: N.R.B. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: V.S.D. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: ML.V.P. 
VOCAL 2n: ML.S.A. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: MB.R.E.  
VOCAL 2n SUPLENT 2n: J.Q.H. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 006   MESA: A 
PRESIDENT O PRESIDENTA: AC.C.S. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: M.E.C. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: NR.G.R. 
VOCAL 1r: JP.E.G. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: J.G.D. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: J.B.G. 
VOCAL 2n: MC.F.G. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: MT.D.P. 
VOCAL 2n SUPLENT 2n: E.G.A. 
 
DISTRICTE: 04  SECCIÓ: 006   MESA: B 
PRESIDENT O PRESIDENT: F.V.V. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r: N.S.M. 
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n: O.R.B. 
VOCAL 1r: C.V.P. 
VOCAL 1r SUPLENT 1r: R.T.R. 
VOCAL 1r SUPLENT 2n: V.V.M. 
VOCAL 2n: M.L.R. 
VOCAL 2n SUPLENT 1r: P.P.V. 



 

VOCAL 2n SUPLENT 2n: C.M.R. 
 
3. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dona compte de les contractacions següents: 
• G.M.R. com a auxiliar administrativa del 4 de maig al 3 de novembre de 2016. 
• J.L.F. com a peó de neteja  de l’11 de maig al 10 de juliol de 2016. 
• MN.R.M. com a Directora del Centre obert Infantil, del 17 de maig al 17 d’agost de 2016. 
• I.C.M. com a auxiliar administrativa per a la realització de les tasques de suport a l’oficina de 

turisme i a Fira Amposta de l’1 de juny al 30 de novembre de 2016. 
• C.S.R. com a auxiliar de la llar d’infants la Gruneta de l’1 de juny de 2016 fins l’acabament de la 

baixa maternal de M.B.S. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 621 A 797  DEL 2016. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 621 a 797 de l’any 2016, restant el Ple 
assabentat. 
 
5. DONAR COMPTE DEL DECRET 626/2016, DE 25 D’ABRIL, DE DELEGACIONS DE FUNCIONS 
D’ALCALDIA. 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia 626/2016, de 25 d’abril, de delegació de funcions de 
l’Alcaldia que es transcriu a continuació: 
“Atenent que he absentar-me per una causa familiar, que m’impedirà desenvolupà les funcions 
de l’Alcaldia durant els dies 25, 26 i 27 d’abril de 2016. 
Atenent que mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia de 26 de juny de 2015, es van designar els 
Tinents d’Alcalde a qui els correspon substituir a aquest Alcalde en els casos de vacant, absència, 
malaltia o impediment que impossibiliti a aquest l’exercici de les seves atribucions, per ordre de 
prelació en que apareixen nomenats. 
Atenent el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
RESOLC: 
PRIMER. Delegar les funcions de l’Alcaldia en el Primer Tinent d’Alcalde, Miquel Subirats i Garriga 
durant els dies 25, 26 i 27 d’abril de 2016. 
SEGON. La delegació conferida comprendrà la totalitat de les funcions atribuïdes a l’Alcaldia, 
excepte la de presidir la sessió de la junta de Govern Local que es celebrarà en el dia d’avui a 
partir de les 8,15 hores. 
TERCER. Ordenar es traslladi la present Resolució a l’interessat i al Departament de Secretaria, 
així com la seva publicació.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
6. DONAR COMPTE DEL DECRET 680/2016, DE 3 DE MAIG, DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT 
D’ALCALDIA AL POBLE NOU DEL DELTA. 
Tot seguit es dona compte del Decret de l’Alcaldia 680/2016, de 3 de maig, de designació de 
Representant de l’Alcaldia a Poble Nou del Delta que es transcriu a continuació: 
“1) En data 13 de juny de 2015 se celebrà la sessió constitutiva de l'Ajuntament d'Amposta.  
2) En la sessió plenària celebrada el 25 de gener de 2016, el Ple aprovà la iniciativa de 
l’Ajuntament d’Amposta per realitzar una consulta popular sectorial no referendària a Poble Nou 
del Delta, per conèixer les preferències dels veïns del nucli sobre la persona que ha d’exercir el 



 

càrrec de representant de l’Alcalde. 
3) En data 3 d’abril se celebrà la consulta popular sectorial no referendària a Poble Nou del Delta 
sent el candidat que va obtenir més vots el Sr. Josep Sancho Beltri. 
D'acord amb l'article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i, d’acord amb 
l’article 61 ROM és competència d’alcaldia nomenar si així ho considera convenient un/a 
representant seva en nuclis de població per Decret d’Alcaldia. 
RESOLC: 
RIMER.- Cessar al Sr. Josep Juan Pla, com a Representant d'Alcaldia al nucli de població de Poble 
Nou del Delta, agraint-li el temps que ha desenvolupat el càrrec pel qual se’l va nomenar.  
SEGON.- Nomenar al Sr. Sr. Josep Sancho Beltri, Representant d'Alcaldia al nucli de població de 
Poble Nou del Delta, que desenvoluparà el càrrec amb una dedicació parcial de 50%, que equival 
a 18,75 hores setmanals i, amb una retribució mensual bruta de 1.314,04€, amb efectes de 3 de 
maig de 2016. 
TERCER.- Ordenar la publicació del present acord al BOPT, per tal de donar compliment al que 
disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
El Sr. Alcalde explica que juntament amb el nomenament del nou representant de l’Alcaldia a 
Poble Nou del Delta, el Decret també inclou el cessament de la persona que ha vingut exercint 
aquest càrrec des de les darreres Eleccions local fins ara, Sr. Josep Juan Pla, a qui, en el seu nom i 
de la resta dels membres del Consistori, ha d’agrair la tasca desenvolupada. 
 
7. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI 
AMB L’URV PER DONAR CONTINUÏTAT A LA CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 23 de febrer de 2015, va 
aprovar el conveni amb l’URV per donar continuïtat a la Càtedra d’economia local i regional, 
designant els representants municipals en la Comissió de seguiment del conveni aprovat. 
Atenent el canvi de Consistori derivat de les Eleccions locals de 2015. 
Atès que l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals disposa la competència del Ple 
per resoldre entre altres, sobre el nomenament de representants de la Corporació en òrgans 
col·legiats en els que hagi d’estar representada. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM, 
dels 6 membres del Grup de CiU i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz i l’abstenció dels 2 membres 
de Grup del PSC – CP i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Designar com a representants d’aquest Ajuntament d’Amposta en la Comissió de 
seguiment prevista  al clàusula quarta del conveni amb l’URV per donar continuïtat a la Càtedra 
d’economia local i regional a: 

• Sr. Adam Tomàs i Roiget 
• Sr. Tomàs Bertomeu i Balart. 

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Universitat Rovira i Virgili i als interessats. 
 
8. APROVACIÓ DE L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL DESTINAT A ESCORXADOR COM A BÉ MUNICIPAL DE CARÀCTER PATRIMONIAL. 
En relació amb l’expedient relatiu a la desafectació del bé immoble ubicat al polígon 29 parcel·la 
113 del terme municipal d’Amposta de l’ús d’equipament (escorxador municipal), emeto la 
següent proposta de resolució, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del Reial decret 



 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, amb base als següents, 
Atenent que en data 30 d’abril de 2016, es va emetre informe de Secretaria 12/2016 en relació 
amb el procediment i la legislació aplicable per l’alienació de béns immobles de titularitat 
municipal – especial referència a l’immoble municipal que amb anterioritat estava destinat a 
escorxador municipal i que fa anys està en desús. 
Atenent que en data 2 de maig s’emet el certificat conforme la finca situada al polígon 29 
parcel·la 113, de la partida Tosses, amb referència cadastral 2900113430014A00000BW, consta a 
l’inventari de l’Ajuntament d’Amposta amb el número d’ordre 55, denominat Nou Escorxador 
(epígraf 121: immobles públics). Adjuntant-se al mateix la fitxa de l’inventari i la nota simple 
informativa emesa pel Registre de la Propietat. 
Atenent que en data 5 de maig de 2016, s’emeten els informes tècnics 07-16 i 07b-16, de 
descripció del bé de domini públic situat al polígon 29, parcel·la 113 i, de valoració estimativa del 
bé de domini públic situat al polígon 29, parcel·la 113, respectivament. 
Atenent que la legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 
• Els articles 204 i 205 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
• Els articles 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

del patrimoni dels ens locals. 
• Els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 
• L’article 8 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de 

les entitats locals. 
Havent vist els antecedents, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
legislació aplicable procedint la seva aprovació inicial per majoria absoluta del Ple d’aquest 
Ajuntament, en virtut de l’article 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
Vista la proposta de resolució formulada per l’Alcaldia, de conformitat amb l’establert en l’article 
175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació del bé immoble municipal ubicat al polígon 29 
parcel·la 113, de la Partida Tosses d’Amposta, canviant la seva qualificació de bé de domini públic 
a bé patrimonial. 
SEGON. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament durant el termini de vint dies, perquè durant aquest període es presentin les 
al·legacions que s’estimin pertinents. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que seria convenient fer números per determinar quin ha estat 
el cost per l’Ajuntament d’aquesta actuació. El Sr. Alcalde diu que la valoració de l’immoble feta 
pels serveis tècnics municipals és de 501.000 euros i, en quan al cost de l’actuació, demanarà un 
informe a la Interventora. 
El Regidor Sr. Francesc Miró manifesta que els preus del mercat son baixos en aquest moment, 
per tant no sap si es bo acudir a la subhasta de l’immoble. En tot cas assenyalar que amb la 
LRSAL el servei d’escorxador ja no és competència municipal per si algú pensa demanar-lo. El Sr. 
Alcalde diu que l’edifici és una mostra de la degradació que sofreixen per estar fora d’ús i que si 
algú està interessat en donar-li’n serà bo aconseguir-ho. 



 

La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que entenen que si hi ha 1 empresa interessada en l’immoble en 
poden haver altres tot i la gran inversió que ha de realitzar-se per la posta en marxa. 
 
9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE CESSIÓ DE TERRENYS AL CONSELL 
COMARCAL DEL MONTSIÀ. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de gener de 1992, adoptà 
entre altres el següent acord: 
a) Cedir al Consell Comarcal del Montsià la finca que es descriu així: “Finca urbana, solar, situada al 
carrer Garcia Valiño, de superfície 1.088 metres quadrats. Atermena: Front, finca de la qual se segrega 
destinada a aparcament públic i mitjançant aquesta amb el carrer Garcia Valiño; fons, finca de la qual 
se segrega; dreta entrans, carrer Montells; i esquerre entrant, carrer Balada “. 
Pertany a l’Ajuntament per compra a “ Arrossaires del Delta de l’Ebre, S.C.C.L “, segons consta a 
l’escriptura atorgada davant el Notari de València, Miguel-Ángel Rueda Pérez, el dia 26 de gener de 
1990. 
La cessió restarà condicionada a la realització pel Consell Comarcal de les obres d’ordenació i 
urbanització dels terrenys que resten lliures situats entre els terrenys ara cedits i els que es van cedir al 
Ministeri de Justícia per la construcció de l’edifici destinat a Jutjats. 
b) Assenyalar que si els béns cedits no es destinen a l’ús privat previst o deixen de ser-hi destinats, 
revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament, que tindrà dret a rebre, si s’escau, 
els valors dels danys i els perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 
c) Facultar el Sr. Alcalde-President per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament, signi tots els 
documents, públics o privats, necessaris per a l’efectivitat del present acord “. 
Atenent que la Presidenta del Consell Comarcal del Montsià ha manifestat a aquesta Alcaldia, 
que a dia d’avui, encara no s’ha pogut formalitzar en document públic la cessió donat que per 
part del Consell Comarcal del Montsià no s’ha pogut efectuar el condicionant de la cessió 
següent: “ La cessió restarà condicionada a la realització pel Consell Comarcal de les obres 
d’ordenació i urbanització dels terrenys que resten lliures situats entre els terrenys ara cedits i als 
que es van cedir al Ministeri de Justícia per la construcció de l’edifici destinat a Jutjats “. 
Manifestant la Presidenta del Consell Comarcal que no s’ha pogut efectuar aquesta ordenació i 
urbanització, en tant l’Ajuntament fa anys ho va realitzar ell mateix.  
Atenent que l’Arquitecte municipal informa en data 18 de març de 2016 que les obres 
d’urbanització dels terrenys indicats van ser executats per aquest Ajuntament d’Amposta l’any 
2005. Obres que van ser finançades parcialment amb fons europeus FEDER atorgats en virtut de 
la subrogació de l’Ajuntament d’Amposta en la petició formulada pel Consell Comarcal del 
Montsià d’inclusió de les obres en la reprogramació del Fons FEDER – DOCUP OBJECTIU 5B. 
Atenent que per poder fer efectiva la cessió dels terrenys al Consell Comarcal del Montsià cal 
modificar les condicions a les que va subjectar-se la mateixa, concretament a la obligació del 
Consell Comarcal d’executar les obres d’ordenació i urbanització dels terrenys que resten lliures 
situats entre els terrenys ara cedits i els que es van cedir al Ministeri de Justícia per la construcció 
de l’edifici destinat a Jutjats. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM, 
dels 6 membres del Grup de CiU,  dels 2 membres de Grup del PSC – CP i de la Regidora Sra. 
Rosa Pertegaz i el vot en contra del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la modificació de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió duta a 
terme el dia 27 de gener de 1992, pel qual es va acordar la cessió al Consell Comarcal del Montsià 
de la finca amb la descripció següent: “Finca urbana, solar, situada al carrer Garcia Valiño, de 
superfície 1.088 metres quadrats. Atermena: Front, finca de la qual se segrega destinada a 



 

aparcament públic i mitjançant aquesta amb el carrer Garcia Valiño; fons, finca de la qual se 
segrega; dreta entrant, carrer Montells; i esquerre entrant, carrer Balada.” 
La modificació de l’acord consisteix en la supressió de la condició establerta per fer efectiva la 
cessió d’obligació del Consell Comarcal d’executar les obres d’ordenació i urbanització dels 
terrenys que resten lliures situats entre els terrenys ara cedits i els que es van cedir al Ministeri 
de Justícia per la construcció de l’edifici destinat a Jutjats, per quant aquesta obra ja va ser 
executada directament per aquest Ajuntament d’Amposta i la seva substitució per la obligació del 
Consell Comarcal del Montsià de cedir les instal·lacions de la seva seu a aquest Ajuntament 
quant aquest formuli la petició per al desenvolupament d’alguna activitat pública, sempre i quan 
dites instal·lacions no hagin de ser utilitzades en el mateix moment per activitats pròpies del 
Consell Comarcal del Montsià. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per l’atorgament de quant 
documents públics o privats siguin necessaris per l’efectivitat del present acord. 
TERCER. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Montsià. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German CIscar explica que el Grup de PxC ha votat en contra de la proposta per 
quant seria bo informar a la gent que d’una inversió de 150.000 euros es va aconseguir una 
subvenció FEDER del 50% i l’Ajuntament va haver d’invertir 96.000 euros sense justificar-se el 
motiu en una obra que hauria d’haver realitzat el Consell comarcal, considera que es deuria 
mantenir la reclamació al Consell i si aquest no disposa de tresoreria parlar de quina 
contraprestació podria substituir la inversió que hauria d’haver realitzat (per exemple el 
manteniment dels vials de la zona durant un període de 15 anys); però, mai regalar-ho sense 
contraprestació, passant la proposta i tapant l’assumpte. El Sr. Alcalde diu que la subvenció del 
FEDER va ser de 80.000 euros i la resta de la inversió la va fer l’Ajuntament incorporant-ho al 
pressupost de l’any 1996, per tant d’acord amb l’informe que figura a l’expedient l’Ajuntament no 
pot reclamar el pagament d’una inversió que va assumir de forma voluntària, ja que ningú pot 
actuar en contra dels seus propis actes i no consta cap tipus d’acord que permetí mantenir la 
subsistència de la obligació del Consell comarcal, a banda de que aquest organisme no pot 
assumir res per manca de disponibilitat pressupostària. Replica el Sr. Ciscar que des del moment 
en que el Consell accepta realitzar la cessió del seu edifici a l’Ajuntament per la realització d’actes 
és que té la voluntat de compensar a l’Ajuntament per haver assumit aquest la inversió que 
hauria d’haver realitzat, per tant considera de justícia que el Consell assumeixi alguna obligació, 
com la de manteniment dels carrers de la zona que ha proposat. El Sr. Alcalde respon que faran 
una proposta al Consell per veure que es pot obtenir. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que aquest assumpte va ser retirat de l’ordre del dia d’’una 
sessió anterior a petició del Grup del PSC – CP donat que no hi havia informe de secretaría i que 
ara han votat a favor de la mateixa en haver-hi  informe favorable . Vol deixar constància que la 
inversió feta per l’Ajuntament ha quedat en benefici dels veïns i que si volem serveis comarcals a 
Amposta en alguna cosa hem de contribuir, a veure si donaran facilitats des d’un altre municipi i 
ho perdrem i que l’estat de la plaça de davant de l’edifici del Consell està en mal estat. El Sr. 
Alcalde diu que té raó en quant a la retirada de l’assumpte de l’ordre del dia. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que ella no sap com va anar l’assumpte l’any 1996 per tal que 
l’Ajuntament decidís tirar endavant la inversió exonerant el Consell de la obligació adquirida, en 
tot cas considera que el Consell comarcal no deu res als ciutadans d’Amposta, per quant l’obra 
queda en el seu benefici. El Sr. Ciscar diu que l’Ajuntament va haver de pagar uns diners que no 
devia, a la qual cosa respon la Sra. Ferré dient que no ho nega, el que ha dit és que la inversió de 
l’Ajuntament ha anat destinada a la plaça i que segons l’informe que consta a l’expedient no és 



 

possible una reclamació per aquest motiu al Consell comarcal. 
 
10. INSTAR AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT LA DECLARACIÓ DE BCIN DE LA 
FAÇANA FLUVIAL D’AMPOSTA. 
Atenent que un dels trets identitaris per la qual es coneguda Amposta es la seva façana fluvial, es 
tracta d’un morrot rocós conglomerat, situat a la vora del riu, en un lloc estratègic, ple d’història, 
on les restes dels assentaments ibèrics, medievals andalusí i cristià han forjat un patrimoni 
cultural que cal preservar i lluir, les muralles carlines, el molí de Miralles, la casa del notari, 
Portada Casa Lafont, el Poadó, l’antiga dàrsena i escullera, el nostre skyline, són part 
transcendent de la història d’Amposta signes dels nostres avantpassats. 
Atenent que des d’un punt de vista legal, la normativa urbanística vigent en l’espai delimitat pel 
Moli de Miralles fins al castell, i pel riu fins una línia paralel.la a aquest que representa el carrer 
Victoria i Castell, ha estat ineficaç, ha estat un instrument determinant en la degradació de l’espai 
i en la falta d’inversions, la rigidesa de la llei  de Costes i la vigència del PEU dintre del POUM 
vigent sobre l’àmbit d’actuació no han permès donar-li la volta a l’espai i fer viure a Amposta de 
cara al riu. En aquet sentit, cal resoldre la problemàtica que ens presenta la Llei de Costes, cal 
superar les afectacions legals  de la normativa, la limitació que representa considerar la façana 
fluvial com a zona marítim terrestre, les servituds de trànsit i protecció que pesen sobre l’espai, 
en resum, aquestes marc jurídic  ha estat determinant per entendre la situació actual, ha impedit 
atorgar llicencies i rehabilitar l’espai, per tant, a aquesta limitació legal cal donar-li la volta, i des 
de la màxima protecció, fixar les condicions que permetin rehabilitar i preservar l’espai de la 
façana del riu d’Amposta, els veïns i el poble se’n veuran beneficiats. 
Atenent que la declaració de BCIN de l’espai delimitat comportaria: 

• Protegir la façana fluvial d’Amposta. Protecció del patrimoni arqueològic, històric, artístic i 
arquitectònic, i paisatgístic. 

• Atorgar llicencies, restaurar i rehabilitar l’espai 
• Defensa de l’Skyline d’Amposta 
• Donar rellevància als bens culturals per sobre de la normativa de Costes. 
• Exempció de l’IBI municipal 

Atenent que segons l’article 8.1) de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català  “La declaració de béns culturals d’interès nacional requereix la incoació prèvia d’un 
expedient, iniciat d’ofici per l’Administració de la Generalitat o bé a instància de qualsevol altra 
Administració Pública o de qualsevol persona física o jurídica. Els acords de no incoació seran 
motivats.” 
Atenent les competències que s’atribueixen a l’alcalde i al ple, segons els articles 21 i 22 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, 
D’acord amb els antecedents i els fonaments de dret exposats, seguint les línies de la memòria 
justificativa i de documentació urbanística i històrica, elaborada per la pròpia regidoria 
d’Urbanisme i per la de Cultura, el Museu de les Terres de l’Ebre i col·laboradors, el Ple de 
l’Ajuntament d’Amposta, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup 
d’EA – AM, dels 6 membres del Grup de CiU,  dels 2 membres de Grup del PSC – CP i del membre 
del Grup de PxC i l’abstenció de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents ACORDS : 
PRIMER. Instar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a  que incoï l’expedient 
de Declaració  de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) de la façana fluvial situada dintre de 
l’espai rectangular delimitat pel Molí de Miralles fins al Castell, i pel riu per un costat i per l’altre 
els carrer Victòria, Castell, Plaça Santa Susanna, creuant l’Av. Alcalde Palau i el carrer Sant 
Sebastià 



 

SEGON. Demanar a la Generalitat de Catalunya a que acordi la declaració  de Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN) de la façana fluvial mencionada anteriorment. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que s’ha abstingut en la votació en considerar bona la 
proposta de demanar la declaració de BCIN; però, no saber que es podrà fer amb posterioritat 
ha motivat la seva abstenció. 
El Regidor Sr. Francesc Miró pregunta si sobre la proposta s’ha parlat amb els veïns afectats, 
oferint la seva col·laboració en cas que amb motiu de les properes eleccions es produeix un canvi 
en el Govern de l’Estat. El Sr. Alcalde respon que han hagut reunions amb l’associació de veïns de 
la Vila que s’ha mostrat il·lusionada amb al proposta. El Sr. Miró, pregunta si han hagut reunions 
personals amb els veïns afectats, responent el Sr. Alcalde que amb els particulars sí. 
La Regidor Sra., Isabel Ferré diu que s’ha explicat quin és l’àmbit d’actuació, el qual no afecta les 
cases, les quals, s’ha dit, es podran restaurar, però no enderrocar cosa que donat l’estat 
d’algunes d’elles els ofereix dubtes, els possibles ajuts que se’n deriven de la declaració de BCIN 
no seran per als propietaris de les cases, finalment també els ofereix dubtes saber si el que 
realment volen els propietaris afectats és el que es proposa. Tot i els dubtes manifestats, han fet 
confiança votant a favor de la proposta per veure que informarà el Departament de Cultura. 
Acaba preguntant qui ha de ser, en el seu cas, qui adopti la resolució definitiva sobre el 
procediment, respon el Sr. Alcalde que la Generalitat de Catalunya qui, a més explica que la 
declaració suposaria el desplaçament de la línia de servitud de costes, possibilitant majors 
actuacions als edificis afectats per aquesta. 
 
11. RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ EURECAT SOBRE ELS DRETS D’OCUPACIÓ I ÚS 
DE L’EDIFICI ANTENA TECNOLÒGICA DE LES TERRES DE L’EBRE. 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 11 de maig de 2016, va 
adoptar l’acord que es transcriu a continuació: 
“Atenent que sobre la finca situada al Polígon industrial de l’Oriola, carrer Po, 24 – 26 (finca registral 
41.960 del Registre de la propietat d’Amposta-1) l’Ajuntament d’Amposta, en virtut d’un dret de 
superfície constituït mitjançant escriptura atorgada davant el Notari, Ivan Castejón Fernández-Trujillo, 
el dia 27 de desembre de 2011, va construir l’edifici denominat “Antena tecnològica de les Terres de 
l’Ebre” en el qual es desenvolupen les activitats del Centre tecnològic del composite.  
Atenent que en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament d’Amposta i Amposta 
Tecnològics, SA., en data 27 de desembre de 2011, es va realitzar la cessió dels drets d’ocupació i ús de 
l’edifici a l’Associació Centre tecnològic del compòsit (en endavant CETECOM), qui està ocupant l’edifici i 
realitzant en el mateix tasques d’investigació. 
Atenent que l’Ajuntament d’Amposta ha arribat a un acord amb la Fundació Eurecat per tal de que 
l’activitat desenvolupada pel CETECOM resti integrada en l’activitat de la Fundació. 
Atenent que l’acord anterior inclou que la Fundació Eurecat es subrogarà de ple dret en la posició 
jurídica que fins ara ostentava CETECOM i, de forma particular en els drets d’ocupació i ús sobre 
l’edifici “Antena tecnològica de les Terres de l’Ebre”, amb la finalitat de continuar realitzant per si 
mateixa, en substitució de CETECOM, els projectes d’interès públic en l’àmbit de les seves competències 
i, en particular, els relacionats amb: 

a) El desenvolupament d’activitats de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit dels 
materials compostos, passant el centre d’Amposta a ser el centre de referència en activitats 
d’assaig i validació de processos i components de l’Eurecat en aquest àmbit. 

b) L’emplaçament d’un responsable de desenvolupament de l’àrea de promoció de negoci per 
treballar en clau territorial, donant visibilitat a total l’oferta tecnològica d’Eurecat davant de les 



 

empreses i institucions del territori, establint l’edifici “Antena tecnològica de les Terres de 
l’Ebre” com el seu referent prioritari per treballar en clau territorial a les Terres de l’Ebre, 
adaptant l’oferta tecnològica del centre a les necessitats dels teixit empresarial local. 

c) El desenvolupament d’activitats d’interès comú, amb el suport de l’àrea de negoci d’Eurecat i 
de l’oficina de projectes internacionals, fent èmfasi en l’atracció de fons FEDER (entre d’altres). 

d) La realització d’activitats d’informació, formació, etc., que tinguin com a objecte el 
desenvolupament del teixit empresarial de l’àmbit d’actuació del CETECOM prioritàriament en 
l’àmbit de les Terres de l’Ebre. 

Tanmateix es contempla en l’acord que la Fundació Eurecat restarà subrogada en la posició de 
contractant respecte els dos contractes laborals que en l’actualitat té concertats CETECOM i en 
l’execució dels projectes que a data d’avui està executant CETECOM. 
Vist l’esborrany de conveni a l’efecte, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Aprovar el conveni a formalitzar amb la Fundació Eurecat, l’Associació Centre tecnològic del 
compòsit (CETECOM) i la mercantil Amposta tecnològics, SL., per la cessió dels drets d’ocupació i ús de 
l’immoble “Antena tecnològica de les Terres de l’Ebre” resultants del conveni de col·laboració subscrit 
entre l’Ajuntament d’Amposta i Amposta tecnològics, SL., en data 27 de desembre de 2011. 
SEGON. Facultar el Sr. Primer Tinent d’Alcalde, Miquel Subirats i Garriga, per a la signatura del conveni 
aprovat.” 
Vist l’informe jurídic emès al respecte, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable 
dels 11 membres del Grup d’EA – AM, dels 6 membres del Grup de CiU,  dels 2 membres de Grup 
del PSC – CP i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz i l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local que ha estat transcrit. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Secretaria. 
 
12. RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ EURECAT PER TAL DE PROCEDIR A 
L’ADQUISICIÓ PER LA FUNDACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL POL. IND. DE L’ORIOLA. 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 11 de maig de 2016, va 
adoptar l’acord que es transcriu a continuació: 
“Atenent que el Jutjat Mercantil 1 de Tarragona, mitjançant Interlocutòria de 10 de juliol de 2015, va 
aprovar el Pla de liquidació presentat per l’administració concursal de  la societat Amposta 
Tecnològics, SL. 
Atenent que el Pla de liquidació aprovat inclou l’autorització per la compra directa per part de 
l’Ajuntament d’Amposta de la finca situada al Polígon industrial de l’Oriola, carrer Po, 24 – 26, finca 
registral 41.960 del Registre de la propietat d’Amposta-1, per un preu de 82.500,00 € més IVA. 
Atenent que sobre la finca abans esmentada, l’Ajuntament d’Amposta, en virtut d’un dret de superfície 
constituït mitjançant escriptura atorgada davant el Notari, Ivan Castejón Fernández-Trujillo, el dia 27 
de desembre de 2011, va construir l’edifici denominat “Antena tecnològica de les Terres de l’Ebre” en el 
qual es desenvolupen les activitats del Centre tecnològic del composite (en endavant CETECOM). 
Atenent que l’Ajuntament d’Amposta ha arribat a un acord amb la Fundació Eurecat per tal de que 
l’activitat desenvolupada pel CETECOM resti integrada en l’activitat de la Fundació. 
Atenent que l’acord anterior inclou que per part de la Fundació Eurecat es procedirà a l’adquisició de 
la finca sobre la qual està construït el CETECOM, mantenint el dret de superfície atorgat en favor de 
l’Ajuntament, incrementant la seva durada fins un total de 75 anys. 
Vist l’esborrany de conveni per la novació modificativa del dret de superfície subjecte a condició 
suspensiva que permetrà fer efectiva la compra de la finca per part de la Fundació Eurecat i 
l’increment de la durada del dret de superfície, es proposa l’adopció dels següents acords: 



 

PRIMER. Aprovar el conveni a formalitzar amb la Fundació Eurecat amb la finalitat de procedir a 
l’adquisició per la Fundació de la finca situada al Polígon industrial de l’Oriola, carrer Po, 24 – 26 (finca 
41.960 del Registre de la propietat d’Amposta-1) i a la novació modificativa del dret de superfície. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura del conveni aprovat, 
així com de tota aquella documentació pública o privada necessària per poder fer efectiva la novació 
modificativa del dret de superfície del qual és titular aquest Ajuntament d’Amposta objecte del present 
conveni.” 
Vist l’informe jurídic emès al respecte, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable 
dels 11 membres del Grup d’EA – AM, dels 6 membres del Grup de CiU i de la Regidora Sra. Rosa 
Pertegaz i l’abstenció  dels 2 membres de Grup del PSC – CP i el membre del Grup de PxC, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local que ha estat transcrit. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Secretaria. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró, es pregunta per aquest preu perquè no és l’Ajuntament qui 
adquireix el terreny i indica que nota a faltar un informe que justifiqui la opció proposada com la 
més convenient. 
La Regidor Sra. Isabel Ferré diu que el seu Grup estava preocupat pel futur del Cetecom, essent 
els acords proposat una bona solució i la opció escollida d’Eurecat la millor. 
 
13. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT GENERAL DE FUNCIONAMENT DE L’ÚS DE L’IMMOBLE 
DESTINAT A BUCS D’ASSAIG DE MÚSICA. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament general de funcionament de l’ús de 
l’immoble destinat a bucs d’assaig de música. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del present 
acord. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament general de funcionament de l’ús de l’immoble destinat 
a bucs d’assaig de música que figura inclòs a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial del Reglament 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. 
 
14. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL BANC DE TERRES DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I 
DEL REGISTRE DE BANC DE TERRES. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament del Banc de terres de l’Ajuntament 
d’Amposta. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del present 
acord. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM, 
dels 2 membres de 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 següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament del Banc de Terres de l’Ajuntament d’Amposta que 
figura inclosa a l’expedient. 
SEGON.- Aprovar inicialment la creació del registre del Banc de Terres de l’Ajuntament d’Amposta 
TERCER.- 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: 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que en tractar-se d’una aprovació inicial s’ha abstingut en la 
votació, respecte la exposició feta pel Regidor delegat de pagesia, diu que no es pot considerar 
una iniciativa treballada per l’equip de govern, ja que la proposta és una transcripció de 
l’aprovada per Torroelles de Llobregat. El Regidor Sr. Daniel Forcadell diu que no recorda haver 
dit en la seva exposició que hagin inventat res. El Sr. Alcalde diu que la iniciativa de l’equip de 
govern ha estat implementar-ho a Amposta i que, com es fa amb moltes altres coses, abans de 
formular la proposta s’analitzen altres semblants, essent cert que no s’ha inventat res. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró, diu que agraeix al Sr. Dani Forcadell, regidor de pagesia que hagi 
tingut en compte  les propostes del Grup del PSC – CP realitzades amb la finalitat de 
desmencantilitzar-la, d’aconseguir bonificacions de l’IBI i d’establir preferències a l’hora d’escollir 
els adjudicataris, assegurant a la Sra. Pertegaz que el treball del seu Grup no ha estat copiat de 
ningú. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’ha abstingut en considerar que quan el 
Reglament parla de l’objecte del mateix com les finques preferentment en desús i no 
exclusivament de finques en desús, podria donar lloc a que la funció de l’Ajuntament pogués ser 
considerada com d’agent de la propietat.  
 
15. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL DE 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació Reglament de prestacions d’urgència social de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del present 
acord. 
Vista la proposta formulada per la Comissió informativa municipal de serveis socials i sanitat. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM, 
dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres de Grup del PSC – CP i l’abstenció del membre 
del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de prestacions d’urgència social de l’Ajuntament 
d’Amposta que figura inclosa a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies, als efectes 
de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí 
oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
16. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’HONORS, DISTINCIONS I 
PROTOCOL DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 d’abril de 2016, la 
modificació del Reglament d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament 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 73 
del dia 18 d’abril de 2016 i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7098 del dia 13 
d’abril 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, acorda: 
PRIMER. Aprovar definitivament la modificació del Reglament d’honors, distincions i protocol de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre de la modificació del Reglament aprovada en el 
Butlletí oficial de la Província, als efectes de la seva entrada en vigor. 
 
17. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA SEGONA ACTIVITAT PER 
UN TREBALLADOR MUNICIPAL EN EL SECTOR PRIVAT. 
Vista la petició de declaració de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat realitzada per 
un treballador d’aquest Ajuntament, T.C.C. per al desenvolupament d’una segona activitat 
privada. 
Vist l’informe de la Secretària General de la Corporació 15/2016, de 24 de maig,  
“... en relació a la possibilitat de compatibilitzar per T.C.C.. per al desenvolupament d’una segona 
activitat en el sector privat per la tarde/nit, fora del seu horari laboral; consistent en el monitoratge de 
colònies amb nens pel Delta de l’Ebre ( Delthibera ), cal dir que atès que T.C.C., segons la informació 
facilitada pel departament de recursos humans de l’Ajuntament, no percep en el complement específic 
de la seva nòmina el factor d’incompatibilitat; per la qual cosa, d’acord amb la Sentència ferma del 
Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, Sentència número 79/2015, es podria 
compatibilitzar aquesta segona activitat sol·licitada pel T.C.C. d’acord amb les limitacions i condicions 
en l’Informe de Secretaria 4/2013, de 23 d’abril, sobre el règim d’incompatibilitats aplicable al personal 
al servei de la Corporació municipal, del qual se n’ha reproduït en el present el que afecta a la 
compatibilitat amb una segona activitat al sector privat; si bé, d’acord amb la Sentència 79/2015 no li 
serà aplicable la limitació prevista a l’article 16.4 L 53/1984. 
És tot el que he d’informar sobre el present assumpte sense perjudici de la decisió que finalment 
prengui el Ple municipal, en tant, òrgan competent per aprovar o no, les declaracions de 
compatibilitats dels treballadors de l’Ajuntament d’Amposta “ 
D’acord amb les competències que s’atribueixen al Ple municipal segons l’article 22 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local i, l’article 14 de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat del treballador T.C.C. per al desenvolupament d’una segona 
activitat privada consistent en el monitoratge de colònies amb nens pel Delta de l’Ebre ( fora del 
seu horari laboral, per la tarda/nit ) 
L’autorització de compatibilitat atorgada resta condicionada a: 
• Jornada: la suma de la jornada de l’activitat publica principal i la privada no podrà superar la 

jornada ordinària de l’administració incrementada en un 50%. 
• Horari: el sol·licitant deurà donar estricte compliment a l’horari del lloc de treball que ocupa. 
• Efectes econòmics sobre les retribucions: el sol·licitant no ocupa lloc de treball que comporta 

la percepció d’un complement específic per factor d’incompatibilitat o concepte equiparable, 
per tant no haurà alteració en les seves retribucions. 

• En cap cas podrà desenvolupar l’activitat privada per a la qual se li reconeix la compatibilitat 
en els assumptes en que s’estigui intervenint, s’hagi intervingut en els darrers dos anys o hagi 
d’intervenir per raó del seu lloc públic. En especial s’inclou en aquesta incompatibilitat les 
activitats professionals prestades a persones a les quals s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament del seu lloc de treball en aquest Ajuntament. 

SEGON. El treballador a qui ha estat declarat la compatibilitat està obligat a posar en 



 

coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la 
segona activitat. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a l’interessat i al Departaments de personal i 
secretaria. 
 
18. APROVAR INICIALMENT LA TERCERA FASE DEL PLA D’ORDENACIÓ I D’OCUPACIÓ DE 
RECURSOS HUMANS I MODIFICACIÓ DE LA RLT. 
Atenent que per acord de Ple de data 30 de novembre de 2015, s’acordà aprovar inicialment la 
primera fase del Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i simultània adequació de 
l’estructura organitzativa de l’ajuntament d’Amposta així com de la relació de llocs de treball.  
Atenent que per acord de Ple de data 29 de febrer de 2016, s’acordà aprovar inicialment la 
segona fase del Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i simultània adequació de 
l’estructura organitzativa de l’ajuntament d’Amposta així com de la relació de llocs de treball.  
Atenent que seguint amb el procés d’ordenació de referència i amb el mateix objectiu que 
fonamenta les anteriors fases, de desenvolupament d’un marc organitzatiu i de funcionament 
més eficient i eficaç, es fonamenta aquesta tercera fase.  
Atenent que la proposta que es presenta consisteix, fonamentalment en:  
a. Creació del grup de classificació B per als empleats i empleades públiques. 
b. Modificació del complement específic de la secretària general i de la interventora. 
c. Amortització del lloc de treball de director/a Llar d’infants La Gruneta i La Sequieta. 
d. Creació del lloc de treball de director/a de la Llar d’infants La Gruneta. 
e. Creació del lloc de treball de director/a de la Llar d’infants La Sequieta. 
f. Modificació el sistema de provisió del lloc de treball d’Iinspector/a policia local. 
g. Modificació del règim jurídic del lloc de treball de Responsable de serveis socials de personal 

laboral a personal funcionari  
Quant a la creació del grup de classificació B per als empleats i empleades públiques, cal tenir en 
compte que amb l’aprovació l’any 2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant EBEP), 
una de les modificacions introduïdes quant a funció pública era la nova reordenació dels grups 
de classificació del personal funcionari de carrera.  
Els antics grups A, B, C, D i E es van integrar en uns nous grups que, d’acord amb la titulació 
exigida per l’accés, van passar a denominar-se A (amb dos subgrups A1 i A2), B (de nova creació) i 
C (també amb dos subgrups C1 i C2).  
L’EBEP va determinar, així mateix, que per l’accés als cossos i escales del nou grup B s’exigia estar 
en possessió del títol de Tècnic/a Superior (formació professional) i que, per tant, no era aplicable 
una integració automàtica del personal per no existir fins a la data un grup de classificació 
equivalent.  
No obstant, si l’administració crea places específiques del grup B, les persones amb el títol de 
tècnic/a superior (formació professional) podran optar a aquestes.  
Cal dir que d’acord amb la Llei orgànica 2/2006 d’educació, el títol de Tècnic/a Especialista (FP II) 
te els mateixos efectes acadèmics i professionals que el títol de Tècnic/a Superior de la 
corresponent especialitat.  
Per tot això i, tenint en compte, que a l'ajuntament disposem de llocs de treball pels quals 
s'exigeix el títol de tècnic/a superior, es proposa la creació del nou grup B, en el benentès que 
serà necessari la creació del lloc de treball concret amb aquest nou grup de classificació, per 
accedir al qual es determinarà alguns dels sistemes de provisió legalment establerts (promoció 
interna, concurs lliure, etc..).  
Quant a les retribucions d'aquest grup, el sou base i triennis seran els determinats a la Llei de 



 

pressupostos estatal de l'any corresponent i pel complement de destí i l'específic es calcularan 
segons lloc de treball concret.  
En relació a la modificació del complement específic de la secretària general i la interventora, cal 
esmentar en primer lloc que el complement específic està destinat a retribuir les condicions 
particulars d'alguns llocs de treball en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació, 
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat, d'acord amb el que es disposa a l'article 
4 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris d'administració local.  
La implementació de l’administració electrònica que està portant a terme l’ajuntament, amb el 
desenvolupament del projecte de gestor d’expedients electrònic a nivell intern i vers la 
ciutadania, comporta una dedicació major per part dels cossos nacionals, ateses les reunions 
amb les empreses especialitzades col·laboradores i la gestió del canvi a tots els nivells en el si de 
l’ajuntament (canvi en tots els processos, procediments administratius, notificacions, signatura, 
arxiu, facturació i comptabilitat, etc....). Implementació que necessita d’un llarg període de temps, 
quant al seu estudi, establiment, implementació, seguiment i avaluació, amb el corresponent 
feedback.  
Per aquest motiu és necessari fixar una dedicació especial dels cossos estatals, secretària general 
i interventora, de disponibilitat i flexibilitat horària.  
D’acord amb la relació de llocs de treball aprovada i consensuada amb la representació dels 
treballadors i treballadores municipals per part de l’anterior govern municipal: tots els llocs als 
que se’ls hi assigni l’horari amb flexibilitat i disponibilitat horària, rebran com a complement 
específic, el 2 % de les retribucions proposades per la Diputació.  
Tenint en compte que el complement específic de les habilitades estatals per aquest any 2016 és 
de 42.600,39 € i que les retribucions fixades per aquests cossos per la Diputació són de 66.768,60 
€, l’increment del complement específic és de 1.335,37€ anuals, respectivament.  
Pel que fa a l’amortització del lloc de treball de director/a Llar d’infants La Gruneta i La Sequieta, 
aquesta obeeix a una reorganització impulsada per l’àrea d’ensenyament municipal i atesa, a 
més, la jubilació de la persona que ocupava fins el moment el lloc de directora de les llars 
d’infants.  
La reorganització consisteix en disposar de dues directores o directors de llar, una per llar 
d’infants, i no d’un sol lloc de direcció per ambdues llars municipals, ja que d’aquesta manera es 
pot oferir a la ciutadania una millor gestió i servei a cadascuna de les llars.  
Per aquest motiu es proposa l’amortització del lloc de treball de director/a Llar d’infants La 
Gruneta i La Sequieta i, alhora, es proposa la creació de dos llocs de treball diferenciats: 
director/a de la Llar d’infants La Gruneta i director/a de la Llar d’infants La Sequieta. 
Els dos nous llocs de treball tindran les mateixes funcions que l’antic lloc de treball de director/a 
d’ambdós centres, simplement, que cadascun d’aquests treballarà en l’àmbit propi del seu 
centre. El grup de classificació s’estableix en el grup B (tècnic/a superior d’educació infantil), amb 
un complement de destí de nivell 22 i un complement específic de 7.050,80 € anuals, equivalent a 
l’actual establert a les vigents Taules retributives de l’ajuntament com a tècnic/a mitjà amb 
responsabilitat. El sou base és l’establert a la Llei de pressupostos de l’Estat per a l’any 2016, per 
al grup B. I es determina la promoció interna com a accés al lloc de treball.  
Quant a la modificació del sistema de provisió del lloc de treball “inspector/a policia local”, estava 
establert el de mobilitat interadministrativa, si bé es considera que canviar vers el concurs 
oposició lliure facilitarà l’accés a més persones candidates i d’aquesta manera a la provisió del 
lloc per part d’un professional molt qualificat. Sistema de provisió establert al Decret 233/2002, 
de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies 



 

locals.  
Pel que fa a la modificació del règim jurídic del lloc de treball “responsable de serveis socials”, de 
personal laboral a personal funcionari, es proposa ateses algunes de les funcions específiques 
adscrites al lloc de treball en la fitxa descriptiva de la relació de llocs de treball.  
L’article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local estableix que 
correspon exclusivament als funcionaris de carrera al servei de l’Administració local l’exercici de 
les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats 
públiques o en la salvaguarda dels interessos generals. Igualment són funcions públiques, el 
compliment de les quals queda reservat a funcionaris de carrera, les que impliquin exercici 
d’autoritat, i en general, aquelles que en desenvolupament de la present Llei, es reservin als 
funcionaris per a la millor garantia de la objectivitat, imparcialitat i independència en l’exercici de 
la funció.  
Així mateix, el paràgraf segon de l’article 9 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic reserva en exclusiva als 
funcionaris públics l’exercici de funcions “que impliquin la participació directa o indirecta en 
l’exercici de potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les 
Administracions Públiques”  
En el cas que ens ocupa i d’acord amb un dels enfocaments doctrinals existents, en aquestes 
funcions caldria incloure en tot cas les relacionades amb la ordenació i la intervenció 
administrativa, que es plasmarien en l’emanació dels corresponents actes administratius, 
entesos com a tota declaració de voluntat, de desig, de judici o de coneixement que realitza un 
òrgan administratiu en exercici de les seves competències i d’acord amb el procediment legal o 
reglamentàriament previst. Així mateix, la instrucció i l’elaboració de propostes de resolució dels 
procediments administratius.  
Entre d’altres funcions, dues de les principals de la persona que ocupi el lloc de treball de 
“responsable de serveis socials” són: supervisar i aprovar les propostes, plans i projectes de la 
unitat organitzativa d'adscripció, equips i persones dependents, d’una banda, i ser la responsable 
directa del personal de l'àrea.  
La funció relativa a les propostes, plans, etc… s’inclouria en les funcions reservades a personal 
funcionari d’acord amb el paràgraf anterior.  
I per ambdues funcions, a més, entenem que cal reservar el lloc de treball a personal funcionari. 
Doncs tal i com s’estableix a la Llei de bases esmentada cal reservar determinades funcions als 
funcionaris per a la millor garantia de la objectivitat, imparcialitat i independència en l’exercici de 
la funció. 
Atenent que quant al personal, la planificació que s’impulsa es fonamenta, per tant, en l’article 69 
del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic, que estableix que la planificació dels recursos humans a les 
administracions públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la 
prestació dels serveis i de l’eficiència en l’ús dels recursos econòmics disponibles mitjançant la 
dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional 
i mobilitat.  
Atenent que així mateix, l’apartat segon de l’esmentat article 69, manifesta que les 
administracions públiques podran aprovar plans per la ordenació dels seus recursos humans, 
que incloguin, entre d’altres, algunes de les següents mesures: a) Anàlisi de les disponibilitats i 
necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre d’efectius, com del dels perfils 
professionals o nivells de qualificació. b) Previsions sobre els sistemes d’organització del treball i 
modificacions d’estructures de llocs de treball. c) Mesures de mobilitat d) Mesures de promoció 



 

interna i de formació del personal i de mobilitat forçosa e) La previsió de la incorporació de 
recursos humans a través de la Oferta Pública d’Ocupació.  
Atenent que cal tenir en compte, a més, l’article 32 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 de juliol, 
d’acord amb el qual la creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es 
realitzarà en tot cas mitjançant la relació de llocs de treball. 
Atenent que l'Ajuntament d'Amposta, en la seva qualitat d'administració pública de caràcter 
territorial ostenta les potestats reglamentàries i d'autoorganització, que la faculten per a aprovar, 
tant el Pla d'ordenació i d’ocupació de recursos humans com la modificació de la Relació de llocs 
de treball.  
Per tot el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA 
– AM i dels 2 membres del Grup del PSC – CP, l’abstenció del membre del Grup de PxC i el vot en 
contra dels 6 membres del Grup de CiU i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
ACORDS:  
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans (3a. fase) i 
simultània adequació de l’estructura organitzativa de l’ajuntament d’Amposta així com de la 
relació de llocs de treball, en els següents termes:  
A. Quant a creació de llocs de treball i grup:  
- Es crea el grup de classificació B per als empleats i empleades públiques, d’acord amb el que 
s’ha establert al cos expositiu.  
- Es crea el lloc de director/a de la Llar d’infants La Gruneta, grup B, adscrit a la Subàrea Llar 
d’Infants Municipals, amb complement de destí 22 i complement específic de 7.050,80 € anuals, 
codi 06.05.03.01.A, provisió per promoció interna, d’acord amb fitxa descriptiva que s’adjunta al 
present com annex.  
- Es crea el lloc de director/a de la Llar d’infants La Sequieta, grup B, adscrit a la Subàrea Llar 
d’Infants Municipals, amb complement de destí 22 i complement específic de 7.050,80 € anuals, 
codi 06.05.03.01.B, provisió per promoció interna, d’acord amb fitxa descriptiva que s’adjunta al 
present com annex.  
- Es crea el lloc de treball de “responsable de serveis socials”, adscrit a l’Àrea de Serveis Socials, 
amb codi 06.06.01, com a personal funcionari i mantenint la resta de característiques associades 
al lloc de treball.  
B. Quant a modificacions:  
- Modificar la fitxa descriptiva de les persones habilitades nacionals, secretària general i 
interventora, en el sentit de fixar per aquests dos llocs de treball la dedicació especial 
(disponibilitat i flexibilitat), amb el conseqüent increment (de 1.335,37 € anuals) del complement 
específic.  
- Modificar el sistema de provisió de lloc de treball de l’inspector/a de la policia local, de “mobilitat 
interadministrativa” a “concurs oposició lliure”. 
- Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball “responsable de serveis socials”, amb codi 
06.06.01, en el sentit de canviar el règim de personal laboral a personal funcionari.  
C. Quant a amortitzacions:  
- Amortitzar el lloc de treball de director/a Llar d’infants La Gruneta i La Sequieta, adscrit a la 
subàrea Llar d’Infants, amb codi 06.05.03.01, a extingir amb la jubilació de la persona que ocupa 
actualment el lloc de treball.  
- Amortitzar el lloc de treball de “responsable de serveis socials”, adscrit a l’Àrea de Serveis 
Socials, amb codi 06.06.01, personal laboral.  
SEGON. Exposar al públic el present acord, per un termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de 
l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la província de Tarragona (en endavant, BOPT) 



 

i al Tauler d’anuncis municipal, a efectes de presentació d’al·legacions.  
TERCER. Considerar definitivament aprovat el present acord en el cas que no es presentin 
al·legacions.  
QUART. Contra l’aprovació definitiva o contra l’acord esdevingut definitiu es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el BOPT. 
Alternativament i deforma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva 
publicació.  
CINQUÈ. Notificar el present acord a la representació dels treballadors i treballadores així com a 
les persones interessades.  
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz exposa que ha votat en contra per diferents motius: manca de 
suficient motivació, manca de benefici per la Corporació, per la modificació de la relació de llocs 
de treball que repercuteix en les condicions de treball ha de ser obligatòriament negociada amb 
els representants dels treballadors i aquesta negociació no consta a l’expedient haver-se realitzat 
el que podria ser motiu d’impugnació de l’acord i, en darrer lloc, no consta cap mena 
d’experiència en aquesta matèria de l’empresa que esta realitzant els treballs. Respon el Regidor 
Sr. Tomàs Bertomeu dient que hi ha hagut negociació, com així consta en les actes de les 
reunions, que mai abans s’havien fet, la motivació i raonament de l’acord consten als informes 
pertinents que figuren a l’expedient i acaba dient que l’Ajuntament disposa de la facultat 
d’autoorganització i en funció del que creu millor l’equip de govern adopta les decisions que 
considera més adients. La Regidora Sra. Pertegaz pregunta si amb el comitè d’empresa s’ha 
negociat o simplement se li ha comunicat la proposta, responent el Sr. Alcalde que s’ha 
comunicat i que no s’ha formulat cap objecció. 
El Regidor Sr. German Ciscar en relació amb la intervenció de la Regidora no adscrita pregunta si 
ell també pot fer campanya del nou partit que constituirà, responent el Sr. Alcalde que davant el 
dubte que es planteja demanarà informe a Secretaria al respecte. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el Grup del PSC – CP ha votat a favor per quant les 
modificacions li semblen raonables; nota a faltar a l’expedient l’acord amb el comitè d’empresa, 
no dubta del que ha dit el regidor de personal, si be valdria la pena que figurés. 
La Regidor Sra. Isabel Ferré explica que el Grup de CiU ha votat en contra per quant en ser la 
tercera modificació que es presenta a aprovació plenària denota improvisació de l’equip de 
govern, totes les modificacions de la present proposta ja es sabien el mes de febrer, s’incrementa 
el complement específic de les habilitades nacionals es diu que per la gestió que han de realitzar 
en la implantació de l’administració electrònica, però el cert es que es segueix incrementant el 
global del complement específic quan en l’aprovació de la plantilla ja es va informar que el total 
d’aquest complement superava el màxim legal, pel que fa a la direcció de les llars d’infants, res a 
dir, ja que les fitxes descriptives dels llocs de treball són còpia de l’anterior i els canvi dels llos 
d’inspector de la policia local i responsable de serveis socials són decisions de l’equip de govern, 
modificant un catàleg que ja tenien. Respon el Sr. Alcalde que no hi ha cap improvisació sinó que 
s’actua sobre allò que consideren no està be i si en els 3 anys que resten no ho han acabat 
arribaran on puguin, el que no faran serà esperar 4 anys per aprovar la relació, com va fer 
l’anterior equip de govern, fins que va trobar uns ens que la fes com a ells els interessava. Intervé 
el Regidor Sr. Bertomeu dient que no sap si la Sra. Ferré coneix exactament la proposta sobre la 
direcció de les llars d’infants i, pel que fa a l’increment del complement específic de les 
habilitades nacionals està justificat per la seva intervenció en la implantació de l’administració 



 

electrònica, en la qual, per cert, mai va creure l’anterior equip de govern, replicant la Sra. Ferré 
que coneix perfectament la situació de les llars d’infants i en quant al complement específic no 
qüestiona la implantació de l’administració electrònica, si en canvi l’increment del sou que 
representa. 
 
19. APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS TAURINES AL BARRI DEL GRAU, ANY 2016. 
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de la Festa del 
Barri del Grau amb motiu de la festa de la Verge del Carme. 
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb 
bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per celebrar festes 
tradicionals amb bous amb motiu de la Festa del Barri del Grau amb motiu de la festa de la Verge 
del Carme. 
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 

Data Modalitat Hora 
inici 

Hora 
final 

Lloc 

16/07/2016 Bou capllaçat 08,00 08,50 Sortida: Plaça aparcament 
Recorregut: carrers Ruiz de Alda, 
Simpàtica, Navarra, Grau, Sant 
Just, Dos de Maig, Juan d’Àustria, 
Simpàtica, Navarra, Grau, Sant 
Just, Dos de Maig, Juan d’Àustria, 
Primer de Maig. 
Final. Plaça aparcament. 

 
20. APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS TAURINES AL POBLE NOU DEL DELTA, ANY 
2016. 
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de les Festes 
Majors de Poble Nou del Delta – 2016. 
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb 
bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per celebrar festes 
tradicionals amb bous amb motiu de les Festes Majors de Poble Nou del Delta. 
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 

Data Modalitat Hora 
inici 

Hora final Lloc 

03/08/2016 Bou embolat 0,05 1,00 Plaça de bous 
03/08/2016 Bou capllaçat 07,30 08,30 Carrers Sortida: Camp de 

futbol 
Recorregut: carrers Ronda 
dels Pins, Major, Fortaleza, 
Lluna, Cinta, Plaça del Jardí, 
i Ebre. 
Final: Plaça del Jardí 

05/08/2016 Bous a la plaça 17,45 21,00 Plaça de bous 
06/08/2016 Bous a la plaça 17,45 21,00 Plaça de bous 
07/08/2016 Bous a la plaça 17,45 21,00 Plaça de bous 



 

07/08/2016 Bou embolat 22,00 23,00 Plaça de bous 
08/08/2016 Bous a la plaça 17,45 21,00 Plaça de bous 
 
21. APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS TAURINES PER LES FESTES MAJORS 
D’AMPOSTA, ANY 2016. 
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de la Festa 
Major d’Amposta – 2016. 
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb 
bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per celebrar festes 
tradicionals amb bous amb motiu de la Festa Major d’agost d’Amposta per a l’any 2016. 
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 

Data Modalitat Hora 
inici 

Hora 
final 

Lloc 

13/08/2016 Bou embolat 00:05 00:35 C. Holanda i adjacents 
13/08/2016 Bou capllaçat 07:00 07:50 Sortida: Plaça Castellania. 

Sebastià J. Arbó, Av. de la Ràpita, 
Major, Victòria, Av. Alcalde Palau, 
Grau, Navarra, Innocenci Soriano 
Montagut, Amèrica, Sebastià J. 
Arbó. 
Final: Plaça Castellania 

13/08/2016 Bou capllaçat 11:00 11:50 Sortida: Plaça Castellania. 
Av.Aragonesa, Castelar, Verge del 
Pilar, Santa Bàrbara, Mercat, 
Grau, Joan d'Àustria, Verge del 
Pilar, Soriano Montagut, Santa 
Barbara. 
Final:Plaça Castellania 

14/08/2016 Bou salvatge 19:30 20:00 C. Holanda i adjacents 
14/08/2016 Bou salvatge 20:00 20:30 C. Holanda i adjacents 
14/08/2016 Bou embolat 22:30 23.00 C. Holanda i adjacents 
14/08/2016 Bou embolat 23:00 23:30 C. Holanda i adjacents 
16/08/2016 Bous al carrer 12:00 13:30 C. Holanda i adjacents 
16/08/2016 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça bous 
16/08/2016 Bou capllaçat 21:30 22:20 Sortida: Plaça de bous. Passeig 

Generalitat, Plaça Castellania, Av. 
Aragonesa, Montells, Soriano 
Montagut, Passieg xipresos, 
Velázquez, Av. Catalunya, Sebastià 
Juan Arbó, Barcelona, Av. Josep 
Tarradellas, Amèrica 
Final: Plaça de bous. 

16/08/2016 Bou embolat 22:30 23:00 Plaça bous 
17/08/2016 Bous al carrer 12:00 13:30 C. Holanda i adjacents 
17/08/2016 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous 
17/08/2016 Bou salvatge 20:00 20:15 Plaça de bous 



 

17/08/2016 Bou embolat 22:30 23:00 Plaça de bous 
18/08/2016 Bous al carrer 12:00 13:30 C. Holanda i adjacents 
18/08/2016 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous 
18/08/2016 Bou salvatge 20:00 20:15 Plaça de bous 
18/08/2016 Bou embolat 22:30 23:00 Plaça de bous 
19/08/2016 Bous al carrer 12:00 13:30 C. Holanda i adjacents 
19/08/2016 Exhibicions 

d'habilitats 
19:00 21:30 Plaça de bous 

19/08/2016 Bous a la plaça 22:00 22:30 Plaça de bous                             
19/08/2016 Vaca embolada 22:30 23:00 Plaça de bous 
19/08/2016 Bou embolat 23:00 23:30 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou capllaçat 08:00 08:50 Sortida: Plaça Castellania 

Recorregut: Av. Aragonesa; Av. 
Josep Tarradelles; Av. Catalunya; 
Sant Cristòfol; Barcelona; Mestre 
Sunyer; Carles I; Corsini; Sant 
Josep; Santa Bàrbara; Amèrica; 
Sebastià J. Arbó.  
Final: Plaça Castellania 

20/08/2016 Bous al carrer 12:00 13:30 C. Holanda i adjacents 
20/08/2016 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou salvatge 20:30 20:45 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou salvatge 20:32 20:45 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou salvatge 20:34 20:45 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou salvatge 20:36 20:45 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou salvatge 20:38 20:45 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou salvatge 20:40 20:45 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou embolat 22:30 22:45 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou embolat 22:45 23:00 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou embolat 23:00 23:15 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou embolat 23:15 23:30 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou embolat 23:30 23:45 Plaça de bous 
20/08/2016 Bou embolat 23:45 00:00 Plaça de bous 
21/08/2016 Bous al carrer 11:30 13:00 C. Holanda i adjacents 
21/08/2016 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous 
21/08/2016 Bou salvatge 20:00 20:15 Plaça de bous 
21/08/2016 Bou embolat 21:45 22:15 Plaça de bous 
21/08/2016 Bou embolat 22:15 22:45 Plaça de bous 
 
22. RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE GOSSOS PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 535 de data 4 d’abril de 
2016, per la infracció de l’article 3 apartats 1 i 4, i l’article 2 apartat 1. de la Llei  10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del 
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos, consistent respectivament en portar el gos sense certificat del cens municipal, no tenir 
contractada l’assegurança de responsabilitat civil, portar el gos deslligat i sense morrió a la via 
pública,   posseir el gos sense que estigui identificat amb el microxip, i portar el gos sense 



 

llicència municipal, segons denúncia efectuada pels agents de la Policia Local el dia 1 de març de 
2016  a les 17:20 hores, essent responsable de la mateixa P.D.G. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  4 d’abril de 2016 va formular-se acord 
d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedint-se un termini 
de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini 
concedit a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a l'aclariment del 
fet, restant de manifest que s'han vulnerat l’article 3 apartats 1 i 4 i l’article 2 apartat 1 de la Llei  
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  
i  article 3  del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
Article 3 apartat 1 i 4 i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i article 4  i  article 3 del Decret 170/2002 d’11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
Article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives 
Article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits 
competencials de la Generalitat de Catalunya. 
En base a l'anterior, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
Primer. Considerar que per part del P.D.G., s’han comés infraccions de l’article 3 apartats 1 i 4 i 
l’article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
Segon. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i greus. 
Tercer. Imposar a l’infractor una multa  per import de 150,25 euros que deurà ingressar a 
l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats a l'article 62 de la 
LGT 58/2003, de 17 de desembre de 2003, concretament: si rep la notificació de la present entre 
els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 
del segon mes següent. 
 
23. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’OOFF NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA 
PER L’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA D’ART. 
Atesa proposta de l’Alcaldia d’incoar expedient de modificació de l’ordenança fiscal número 25 – 
Taxa per la inscripció a l’Escola d’Art Municipal “Esardi”  de substituir les tarifes existents per unes de 
noves que s’adaptin al cost del servei així com la incorporació de noves unitats formatives dels cicles 
LOE.  
Atès que es proposa la modificació de l’article 6è. de l’ordenança esmentada, que restarà amb el 
següent redactat: 
Article 6è. Quota tributària 
Cicles formatius 
- Preu del cicle sencer 380,00 € 
- Preu del projecte final, projecte integrat i obra final 175,00 € 
Monogràfics 



 

- Preu dels monogràfics d’un dia 150,00 € 
- Preu dels monogràfics de tres dies 180,00 € 
El preu de cada una de les opcions que té l’alumne per poder matricular-se, ha estat calculat i 
ponderat a partir del preu total del curs sencer. 
Unitats formatives dels cicles LOE: 
- 20 hores 12,00 € 
- 33 hores 20,00 € 
- 45 hores 30,00 € 
- 54 hores 35,00 € 
- 66 hores 40,00 € 
- 90 hores 55,00 € 
- 99 hores 60,00 € 
- 132 hores 80,00 € 
- 152 hores 90,00 € 
- 165 hores 100,00 € 
- 198 hores 120,00 € 
- 202 hores 125,00 € 
- 233 hores 140,00 € 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – 
AM i dels 6 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 2 membres del Grup del PSC – CP, del 
membre del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 25, reguladora de 
la Taxa per la inscripció a l’Escola d’Art Municipal “Esardi”. 
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 J. Miró exposa que l’abstenció del Grup del PSC – CP ha estat motivada 
perquè noten a faltar l’establiment de bonificacions. El Sr. Alcalde diu que l’ampliació de la 
partida de beques preveu l’ampliació d’aquestes als estudis de cicles superiors, amb la qual cosa 
es podria d’alguna forma substituir aquestes bonificacions. 
 
24. APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS ICIO I LLICÈNCIA D’OBRES. 
Vista la sol·licitud presentada per M.M.R., en la qual manifesta que havent pagat la taxa per 
llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i instal·lacions per l’arranjament d’un local per 



 

taller de reparació i venda d’articles elèctric de la llar, se li apliqui la bonificació que contemplen 
les ordenances reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 113 d’abril de 2016. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 22.73 euros. 
 
25. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 13 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
Atenent 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 

09/1621/46500 Transferències corrents Consell recollida escombraries 670.000,00 € 
09/1622/46500 Transferències corrents Consell gestió residus 27.451,53 € 
09/1623/46500 Transferències corrents Consell tractament residus 426.096,96 € 
10/1522/60900 Treballs generals conservació edificacions 14.500,00 € 
08/4911/62300 Material varis emissora ràdio 2.500,00 € 
01/330/62200 Adequació nova oficina de cultura i festes 12.000,00 € 
07/9202/64101 Programari missatgeria 11.500,00 € 
07/9202/62600 Equips processos informació 6.000,00 € 
14/3375/62300 Alarma edifici El Casal 3.400,31 € 
09/454/61900 Urbanització camins deteriorats pels aiguats 275.113,27 € 
09/454/61901 Repavimentació i urbanització camins municipals 118.822,53 € 
09/454/61902 Millora drenatge camí de Mas d'en Carrasca 60.345,69 € 
09/160/61900 Substitució xarxa aigües residuals Amposta 189.997,00 € 
09/160/61901 Substitució bombes xarxa aigües residuals 10.000,00 € 
09/160/60900 Instal·lació col·lector Balada i urbanització plaça 60.471,01 € 
09/160/60901 Pluvials carrer Tarragona 199.796,94 € 
09/171/60900 Urbanització parc costat CEIP Consol Ferré 83.720,24 € 
09/155/60900 Urbanització entorn Oficia Turisme 74.132,03 € 
09/155/61900 Urbanització parcial carrer Gongora 60.289,17 € 
09/155/61901 Pavimentació carrers varis 199.559,02 € 
09/155/60902 Eliminació barreres arquitectòniques vies públiques 59.906,03 € 
09/155/60902 Urbanització i adequació zona carrer Sant Roc 199.988,61 € 
09/492/62900 APP mòbil ciutadana 15.000,00 € 
TOTAL CRÈDITS  EXTRAORDINARIS 2.780.590,34 

SUPLEMENTS CRÈDIT 

00/9200/22799 honoraris professionals diversos 45.000,00 € 
01/3380/22609 Festa Mercat a la Plaça 35.000,00 € 
05/2314/22799 TAD 23.000,00 € 
05/2315/22799 SAD 17.000,00 € 
11/3387/22609 Festes Poble Nou 10.000,00 € 
11/33819/22609 Sant Joan 5.000,00 € 
06/1330/22199 Senyals tràfics i guals 4.000,00 € 
03/3423/62200 Tancament pistes futbol sala 200.000,00 € 



 

07/011/91300 Amortització préstecs fora sector públic 624.111,98 € 

TOTAL SUPUPLEMENTS CRÈDITS 963.111,98 

Aquest expedient té per objecte les següents finalitats específiques: 
a) En primer lloc, es creen les aplicacions pressupostàries del capítol 4 corresponents a les 

transferències corrents en favor del Consell Comarcal del Montsià en virtut de la 
delegació de les competències en matèria de recollida, gestió i tractament de residus, 
aprovada en sessió plenària de 28/12/2015.  

b)  En segon lloc, es creen diferents aplicacions pressupostàries dintre del capítol 6 del 
pressupost municipal als efectes de realitzar diverses inversions necessàries per a la 
millora del funcionament dels serveis públics, les quals no es poden demorar fins 
l’exercici vigent.  

c)  En tercer lloc, els crèdits extraordinaris es corresponen amb la realització de diverses 
inversions financerament sostenibles per import total de 1.607.141,54 euros, en virtut 
d’allò establert a la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. D’acord amb la memòria que obra a l’expedient, 
i els informes tècnics de l’arquitecta de serveis tècnics municipals i el responsable de 
informàtica i telecomunicacions, aquestes inversions compleixen els requisits fixats a la 
disposició addicional 16 del TRLRHL per ser qualificada com a Inversió Financerament 
Sostenible. 

d) En relació als suplements de crèdit, se suplementen diverses aplicacions pressupostàries 
per a les quals els crèdits pressupostats resulten insuficients i que es corresponen en 
actuacions que no es poden demorar fins l’exercici vinent.  

e) Es proposa suplementar també l’aplicació pressupostària relativa al tancament de les 
pistes de futbol de sala, per import total de 200.000 euros. Aquesta es finançarà en 
càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals sobrant, ja que aquesta magnitut 
és superior al superàvit pressupostari i, per tant, es pot destinar per finançar expedients 
de suplements de crèdit. 

f) Finalment, es proposa suplementar l’aplicació d’amortització de préstecs, com a destí de 
part del superàvit pressupostari, per import de 624.111,98 euros. 

En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, es proposa al Ple de l'Ajuntament, per 
majoria, amb el vot favorables dels 11 membres 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. Rosda Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 13 de modificació del pressupost de 2016 amb les variacions dels 
estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 

MODIFICACIÓ CRÈDIT NÚM.13  CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS CRÈDITS 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 1.173.448,80 
Cap.4: Transferències corrents 1.123.548,49 
Cap.6: Inversions Reals 49.900,31 
Cap.6: Inversions Financerament Sostenibles 1.607.141,54 
SUPLEMENTS CRÈDITS 963.111,98 
Cap.2: Despeses béns corrents i serveis 139.000,00 
Cap.6: Inversions reals 200.000,00 
Cap.9: Passius financers 624.111,98 
FINANÇAMENT 2.136.560,78 
Cap1: despeses personal 139.000,00 



 

Cap.2: Despeses béns corrents i serveis 1.123.548,49 
Cap.6: Inversions reals 49.900,31 
Cap. 8: romanent tresoreria despeses generals 824.111,98 
Cap. 8: romanent tresoreria despeses generals IFS 1.607.141,54 

SEGON. Modificar l’annex de inversions del pressupost municipal per a l’exercici 2016, incloent 
aquests projectes nous. 
TERCER. Acordar, una volta aprovat definitivament aquest expedient, l’amortització anticipada total 
del préstec formalitzat amb el Banc de Sabadell, dintre del pla a proveïdors per import de 
624.111,98 euros. 
QUART. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils, tant als taulers 
d'anuncis com al Butlletí oficial de la Província, als efectes que els interessats puguin presentar les 
reclamacions que creguin adients. 
CINQUÈ. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini d'exposició al públic 
no es presentin reclamacions. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el vot favorable del Grup del PSC – CP ha estat motivat 
perquè la major part de les partides que es modifiquen tenen el seu suport; però, que havent-hi 
despeses que ja s’han fet (Festa del mercat a la plaça, arranjament de caselles del mercat), es 
deuria haver previst abans per evitar els informes desfavorables d’Intervenció. El Sr. Alcalde diu 
que certament hi haurà informe desfavorable de la Interventora; però, no volen fer com anys 
anteriors es feia fins ara per exemple amb les Festes de Poble Nou. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que la modificació proposada els agrada ja que demostra que la 
situació econòmica de l’Ajuntament és bona. Els superàvits serveixen per inversions sostenibles i 
les que es plantegen en la proposta de modificació els semblen correctes, excepte una la de la 
Festa del Mercat a la plaça en que, fruit de la gestió diària, s’han passat en 35.000 euros, per 
aquest motiu s’han abstingut en la votació, això sí, constatant que la situació econòmica de 
l’Ajuntament és bona, malgrat que algun dels Regidors de l’equip de govern hagi manifestat que 
s’han trobat l’Ajuntament arruïnat. El Sr. Alcalde diu que mai públicament l’hi ha sentit dir que la 
situació econòmica de l’Ajuntament fora dolenta, altra cosa és que s’han trobat que hi han moltes 
inversions a fer perquè abans no es feien, limitant-se a treballar per fer inversions cada 4 anys 
(per eleccions) sense fer manteniment, tot i haver documentades situacions que haurien d’haver-
se realitzat: arranjament del sostre de l’Ajuntament (any 2003), del sostre del mercat (any 2008), 
la situació vergonyosa de l’Hospital que obliga a fer una despesa de 40.000 €., el mateix al centre 
de tecnificació o els pluvials mal executats, o que quan hi han pluges fortes cal venir a 
L’Ajuntament per tapar els ordinadors perquè entra aigua. De les inversions proposades en la 
modificació del pressupost no n’hi cap de caràcter electoralista, totes són per manteniments que 
no s’havien fet quan tocava; però, el seu Grup farà el que toca. Respecte la Festa del Mercat ja 
van dir en el seu programa electoral que la potenciarien com així han fet; però se n’hauria de 
guardar molt i prou de fer referència a la major despesa volent suposar que s’ha malbaratat 
quan el seu Grup també ha incrementat la despesa en aquesta activitat els darrers anys. No ha 
de fer demagògia amb aquesta activitat que seguiran potenciant pel retorn brutal que suposa 
per la Ciutat, és cert que en la festa s’han passat però és el primer any que l’organitzen, en canvi 
l’equip de CiU amb 8 anys d’experiència, cada any es passaven del pressupost. Continua dient 
que fa poc el Grup de CiU deia que caldria veure com es tancaria el pressupost i es feia un balanç 
de que seria un desastre i ara amb els resultats a la ma, diuen que es obra seva. Acaba dient que 
ha de reconèixer que econòmicament l’Ajuntament no està malament i que allò permetrà 
realitzar inversions. La Regidora Sra. Ferré replica dient que les inversions en manteniment són 



 

fruit del dia a dia de governar, com a ells també els passava en haver de fer inversions 
necessàries i seguirà passant any rere any, sense que sigui cert que fins ara no s’ha fet res davant 
aquestes necessitats urgents. 
 
26. DONAR COMPTE DEL INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU ALS INFORMES D’OBJECCIONS 
EMESOS DURANT L’EXERCICI 2015, EN COMPLIMENT D’ALLÒ ESTABLERT A L’ARTICLE 218 TRLRHL. 
A continuació es dona compte de l’informe de la Interventora que diu: 
“L’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, incorporat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, disposa que “El órgano interventor elevará 
informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias 
a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la 
función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que 
fiscalice.  
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria. 
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación. 
El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos 
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los 
reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos 
presentados por la Corporación local.” 
La Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Cuentas, per la qual es 
publica l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel qual s’aprova la instrucció que regula la 
remissió telemàtica de informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a 
objeccions formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria d’ingressos, així 
com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia regula la forma, abast i 
procediment que ha de seguir-se per donar compliment a l’obligació establerta a l’article 218.3 
del TRLRHL i especifica la informació i documentació que ha de ser remesa a l’efecte al Tribunal 
de Comptes. En el mateix s’estableix que dita informacio haurà de remetre’s al Tribunal de 
Comptes a data màxima 30 d’abril de cada exercici.  
Mitjançant Resolució de 4 de novembre de 2015 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, es 
va fer públic el conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya per a la implantació de mesures de coordinació de la remissió telemàtica de la 
informació a què fa referència l’article 218.3 del TRLRHL. En virtut de dit conveni, aquesta 
Intervenció va remetre, en data 29 d’abril de 2016 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la 
informació a què fa referència l’article 218.3 del TRLRHL. 
Conseqüentment, i d’acord amb tot allò exposat anteriorment, a continuació es presenta quadre 
resum dels informes desfavorables emesos per la Intervenció Municipal referits a l’execució 
pressupostària de l’exercici 2015. S’adjunten a l’expedient, com a document annex els propis 
informes emesos. 

INFORMES OBJECCIONS 2015 

NÚMER
O  DATA CONCEPTE IMPORT 

1 22/07/201 Conjunt ADOAMP 324, contractes menors tramitats sense 6.199,30 € 



 

5 seguir proced. 

2 
19/05/201
5 

Conjunt ADOAMP 197, contractes menors tramitats sense 
seguir proced. 38.088,76 € 

3 
22/04/201
5 

Conjunt ADOAMP 143, contractes menors tramitats sense 
seguir proced. 22.989,90 € 

4 
22/09/201
5 Mittom Sistemes, 2 SL Fra. reparació caldera C.T.E 33.074,96 € 

5 
23/09/201
5 Factures del compte 413 per no haver consignació 7.570,60 € 

6 
21/09/201
5 

Factures del compte 413 factures any anterior sense 
consignació 2.736,19 € 

7 
30/11/201
5 

Conjunt ADOAMP 534, factures compte 413 sense 
consignació 24.832,45 € 

8 
24/11/201
5 

Conjunt ADOAMP 517, factures compte 413 sense 
consignació 11.638,34 € 

   
Conjunt ADOAMP 518, factures compte 413 sense 
consignació 15.592,61 € 

9 
24/11/201
5 Factures any 2014 sense consignació 1.487,55 € 

10 
22/07/201
5 Factures del compte 413 sense consignació 1.797,74 € 

11 
26/03/201
5 Factures del compte 413 sense consignació 10.260,67 € 

11 
22/07/201
5 Factures any 2014 sense consignació 2.736,19 € 

12 
25/03/201
5 

Factures del compte 413 any anterior incompliment 
TRLCSP 16.823,64 € 

14 
19/05/201
5 Factures any 2014 sense consignació 1.755,53 € 

15 
01/07/201
5 Servidel fra. rehabilitació edifici antic escorxador fase 1 1.663,99 € 

   Servidel fra. rehabilitació edifici antic escorxador fase 1 2.964,50 € 
   Servidel certificació núm.7 edificia antic escorxador fase 1 27.680,93 € 

16 
30/06/201
5 Factures any 2014 sense consignació 554,35 € 

17 
24/04/201
5 Factures del compte 413 sense consignació 6.846,58 € 

18 
22/04/201
5 Factures any 2014 sense consignació 990,00 € 

19 
29/06/201
5 

Conjunt ADOAMP contracte menor sense seguir 
procediment 42.451,72 € 

20 
21/12/201
5 

Conjunt ADOAMP 570 contracte menor sense seguir 
procediment 7.815,00 € 

21 
24/11/201
5 

Conjunt ADOAMP 513 contracte menor sense seguir 
procediment 32.190,38 € 

22 
20/10/201
5 

Conjunt ADOAMP 447 contracte menor sense seguir 
procediment 18.108,99 € 



 

23 
23/09/201
5 

Conjunt ADOAMP 407 contracte menor sense seguir 
procediment 28.003,44 € 

24 
22/01/201
5 Expedient nòmina gener 2015 410.039,85 € 

25 
24/02/201
5 Expedient nòmina febrer 2015 334.049,54 € 

26 
31/13/201
5 Expedient nòmina març 2015 344.551,58 € 

27 
29/04/201
5 Expedient nòmina abril 2015 346.509,45 € 

28 
29/05/201
5 Expedient nòmina maig 2015 355.417,90 € 

29 
29/06/201
5 Expedient nòmina juny 2015 607.587,76 € 

30 
30/07/201
5 Expedient nòmina juliol 2015 362.786,02 € 

31 
23/09/201
5 Factures del compte 413 51.254,08 € 

32 
30/04/201
5 Pagament IVA 4t trimestre 2014 Gursam 48.461,39 € 

33 
28/05/201
5 

Conjunt ADOAMP 55 factures AMS possible 
fraccionament 3.604,87 € 

34 
05/08/201
5 

Conjunt ADOAMP 345 factures ISS Facility Services, 
possible fraccionament 326,94 € 

35 
16/10/201
5 Recàrrec IVA 4t trimestre 2014 Gursam 1.917,30 € 

36 
12/01/201
5 Justificació Subvenció Creu Roja 4t.trimestre 3.966,68 € 

37 
12/01/201
5 Aprovació compte justificatiu Lliga contra del Càncer 2.750,00 € 

38 
12/01/201
5 Aprovació compte justificatiu Club Nàutic 2012 a 2015 4.250,00 € 

39 
13/01/201
5 

Aprovació compte justificatiu Club Patinatge Artístic i Club 
natació 5.313,00 € 

40 
16/01/201
5 

Aprovació compte justificatiu Associació Restauradors 
Amposta 1.786,55 € 

41 
02/12/201
5 Recàrrec IVA 4t trimestre 2014 Gursam 90,87 € 

42 
26/11/201
5 

Conjunt ADOAMP 520 factures hermanos pellicé, sl, 
possible fracc. 2.126,26 € 

43 
02/07/201
5 Atorgament premi segona edició XYZ 4.000,00 € 

44 
11/12/201
5 

Justificació Subvenció Associació diabètics, Lliga contra el 
Càncer i Esplai La Caixa 3.463,00 € 

45 
31/12/201
5 Justificació Subvenció SOREA Assoc. Familiars Alzheimer 1.500,00 € 

46 31/12/201 Justificació Subvenció Associació veïns de l'acollidora 2.500,00 € 
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47 
31/12/201
5 Justificació Subvenció Club de Futbol Amposta 13.000,00 € 

48 
06/11/201
5 Justificació Subvencions centres escolars i AMPA 9.000,00 € 

49 
31/12/201
5 

Justificació Subvenció Fundació Privada Abadia de 
Montserrat 600,00 € 

50 
01/07/201
5 

Conjunt ADOAMP 345 factures ISS Facility Services, 
possible fraccionament 326,94 € 

  
25/03/201
5 Factures any 2014 sense consignació 8.907,92 € 

  
01/07/201
5 Factura ISS Facility Services, possible fraccionament 270,20 € 

  
30/06/201
5 Cessió instal·lacions Q10 Sports, SCP 0,00 € 

IMPORT TOTAL INFORMES OBJECCIONS 
3.297.212,41 

€ 

Omissió fiscalització    

1 
23/03/201
5 productivitats 3.331,09 € 

2 
23/03/201
5 productivitats 5.802,83 € 

3 
27/01/201
5 recuperació paga extraordinària 82.143,46 € 

IMPORT TOTAL OMISSIONS FISCALITZACIÓ 91.277,38 € 

Als efectes de donar compliment a allò establert a l’article 218 TRLRHL s’emet el present informe, 
el qual haurà d’elevar-se al Ple de la Corporació constituint un punt independent en l’ordre del 
dia de la corresponent sessió plenària.  
Una volta presentat al Ple, el present informe haurà d’elevar-se al Tribunal de Comptes.” 
El Ple resta assabentat de l’informe que ha estat transcrit. 
 
27. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT VI DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions d’exercicis 
anteriors que consten a la relació número 208, de 30 de maig de 2016, que ascendeix a un 
import líquid 4.374,77 euros, i que comença amb X.V.P. per import de 684,00 euros, i finalitza 
amb J.P.A. per import de 744,00 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 17 de maig de 2016. 



 

El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 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 les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 4.374,77 euros. 
 
28. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO 209, CORRESPONENTS A CONTRACTES 
MENORS TRAMITATS SENSE SEGUIR EL PROCEDIMENT ESTABLERT. 
Vista la relació d’obligacions número 209, de data 30 de maig de 2016, que ascendeix a un import 
líquid de 10.685,39 €, la qual comença amb A.F.P. per import de 1.199,89 euros, i finalitza amb 
Consell Esportiu del Montsià, per import de 1.712 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 19 de maig de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 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 10.685,39 €, la qual comença amb A.F.P., per import de 1.199,89 euros, i 
finalitza amb Consell Esportiu del Montsià, per import de 1.712 euros. 

 
29. DONAR COMPTE DEL PMP RELATIU AL PRIMER TRIMESTRE 2016. 
Es dona compte que el període mig de pagament referit al primer trimestre de 2016 calculat 
d’acord amb allò que s’estableix al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa 
la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions 
públiques i les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament 
previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, és de 23,42 dies. El Ple de las Corporació resta assabentat. 
 
30. DONAR COMPTE DEL L’INFORME DE MOROSITAT RELATIU AL PRIMER TRIMESTRE 2016. 
Seguidament es dona compte de l’informe que incorpora els resums referits al primer trimestre 
de 2016 tant d’aquest Ajuntament com de la seva societat municipal Hospital Comarcal 
d’Amposta: 

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



 

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

Aquestes dades s’han obtingut directament de la Comptabilitat Municipal, d’acord amb la Guia 
per al Càlcul publicada en l’Oficina Virtual de Coordinació Financera en les Entitats Locals. 
El Ple de la Corporació, resta assabentat de l’informe transcrit. 
 
31. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE 2016. 
Tot seguit es dona compte de l’informe en relació a la sol·licitud d'informació fixada a l'article 10 
de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que diu: 
“Vist que mitjançant acord plenari de 30 de març de 2012, l'Ajuntament d'Amposta va aprovar el 
Pla d'Ajust, elaborat d'acord amb el que regula l'article 7 del RD Llei 4/2012, i que és d'acord al 
model previst en l'Ordre HAP / 537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de 
certificat individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla. 
Vist que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretària general de coordinació 
autonòmica i local, amb data 30 abril 2012 va emetre informe favorable al Pla d'Ajust aprovat 
prèviament pel Ple. 
Considerant que l'esmentat Ministeri ha alliberat la plataforma de captura de dades relativa al 
"Informe de seguiment del pla d'ajust i altra informació addicional continguda en l'article 10 de 
l'Ordre HAP/2105/2012", plataforma que estarà disponible fins al 30 d'abril de 2015. 
FONAMENTS DE DRET. 
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora 

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

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

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

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

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

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

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

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

Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent informe: 
Primer.- Que l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, desenvolupa les obligacions de 



 

subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, establint en el seu article 10 la informació a detallar en 
els informes de l'interventor sobre el seguiment dels Plans d'Ajust que les corporacions locals 
han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat amb el que 
disposa l'article 10 del Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors. 
Segon.- Que s'ha habilitat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en la "Oficina 
Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals" una plataforma de captura de 
dades relativa al "Enviament de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust aprovat i una altra 
informació continguda en l'article 10 de l'Ordre HAP / 2105/2012 "que ha estat emplenada per 
aquesta Intervenció amb les dades pressupostàries que consten en la comptabilitat municipal a 
31 de març de 2016, acompanyant com Annex a aquest escrit els informes següents: 
1.- Informació addicional trimestral: Desviacions / Informe anual de seguiment del pla d'ajust. 
1.1.- Despeses 
1.2.- Ingressos 
2.- Informació d'avals rebuts del sector públic. 
3.- Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats 
de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
4.- Informació sobre el deute comercial. 
5.- Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent. 
Tercer.- Que l'apartat 1r. de l'article 10 de la referida Ordre HAP/2015/2012, estableix que 
l'Administració que compti amb un pla d'ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, durant la seva vigència, ha de remetre a l'esmentat ministeri abans 
del dia quinze del primer mes de cada trimestre, en cas de les corporacions locals, informació 
sobre, almenys, els punts següents: 
a) Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l'entitat, total del 
crèdit disponible i el crèdit disposat. 
b) Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment. Igualment, 
s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a 
proveïdors. 
c) Operacions amb derivats. 
d) Qualsevol altre passiu contingent. 
e) Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures del pla d'ajust. 
f) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en aquest Pla 
per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions. 
Quart.- Que es realitzen les següents explicacions a les desviacions més importants reflectides en 
els informes que s'incorporen a l'annex: 
- Ingressos: D'acord amb l'execució trimestral, i tenint en compte que a 31 març 2016 únicament 
s'havia aprovat el padró de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i el Padró per ocupació 
de la via pública per guals, no es preveuen diferències substancials respecte al que estableix el 
pla d'ajust vigent. No obstant això, un cop aprovats tots els padrons, es durà a terme el 
seguiment adequat per ajustar qualsevol variació existent. Per al càlcul de l'estalvi de les mesures 
adoptades ens hem basat en la situació de partida fixada en el pla d'ajust i que calculava l'estalvi 
de les mesures per comparació entre la previsió dels Drets Reconeguts en cada exercici respecte 
l'any base, any 2011 . Així doncs, i malgrat que per a aquest exercici 2016 no s'ha realitzat cap 
increment en les tarifes de les ordenances municipals, sinó que, al contrari, s'ha reduït el tipus de 
gravamen de l'IBI Urbà i s'han incorporat bonificacions en diverses taxes, quantifiquem l'estalvi 



 

per la diferència entre l'import ajustat amb els ajustos SEC dels DRN 2011, i, pel fet que estem en 
el primer trimestre, la previsió dels DRN a 2016.12.31 d'acord amb el pla d'ajust aprovat. 
- Despeses: el pressupost de l'exercici 2016 s'està desenvolupant segons les previsions sense 
trobar cap diferència substancial. No obstant això, i igual que en matèria d'ingressos, es 
realitzarà el corresponent seguiment per ajustar qualsevol desviació que pogués produir-se al 
llarg dels trimestres. 
Als efectes oportuns, aquest és l'informe d'Intervenció, emès en virtut del que estableix l'article 
10 de l'Ordre HAP / 2105/2012, remetent-se una còpia al Sr. Alcalde de la Corporació perquè 
procedeixi a donar compte del mateix en la primera sessió plenària que es celebri. 
Cal assenyalar que serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla d'ajust de 
l'Ajuntament d'Amposta en el futur per veure si es consolida el compliment dels objectius 
continguts en el mateix.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
32. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ TRIMESTRAL ENVIADA AL MINHAP, CORRESPONENT AL 
PRIMER TRIMESTRE 2016, EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LA LO 2/2012 D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. 
A continuació es dona compte de l’informe que diu: 
“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions Públiques. A l’article 6 s’estableix l’obligació de les Administracions Públiques de 
subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions de dita llei, i de 
les normes i acords que s’adoptin en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les 
normes i procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i 
tractament de les dades. 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, ha desenvolupat les obligacions de subministrament de informació previstes en la 
LOEPSF. Concretament, l’article 16 recull les obligacions trimestrals de informació de les entitats 
locals. 
Atenent a la disposició transitòria única de la Ordre, aquest article ha entrat en vigor el dia 1 de 
gener de 2013.  
L’article 4 de la Ordre imposa la centralització del compliment de la obligació de remissió i 
recepció de informació “En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat que exerceixi les seves 
funcions”. 
FONAMENTS DE DRET. 
� Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
� Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

de les entitats locals. 
� Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
� Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

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

INFORME. 



 

1. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF, i el desenvolupament del mateix 
realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, concretament els articles 4 i 16 de la mateixa, aquesta 
Interventora ha complert amb la seva obligació de remissió de subministrament de la informació 
trimestral corresponent al primer trimestre de 2016, en temps i forma, el darrer 29 d’abril de 
2016. Havent-se tramés la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada a l’Oficina Virtual de las 
Entidades Locales https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al 
present informe justificant de la remissió. 
2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de remissió, és part de la 

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

Resumen Clasificación Económica 

Desglose de Ingresos corrientes 

Desglose de Ingresos de capital y financieros 

Desglose de Gastos corrientes 

Desglose de Operaciones de capital y financieras 

Calendario y Presupuesto Tesorería 

Remanente de Tesorería 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Dotación de plantillas y retribuciones 

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 

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

F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012) 

A1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 

A4 Avales de la Entidad 

A5 Flujos internos 

B1 Ventas de acciones y participaciones 

B3 Adquisición de acciones y participaciones 

B4 Operaciones atípicas 

B5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" 
Respecte l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM: 

Actualización de Estados financieros, situación de ejecución y deuda 

Balance ordinario 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias ordinario 

Calendario y Presupuesto Tesorería 

Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución) 

Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda 

Perfil vencimiento de la deuda a 10 años 



 

Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC 

F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012) 

3. La informació s’ha subministrat partint de les dades vigents a 31/03/2016, les previsions 
realitzades per a l’elaboració del Pla Pressupostari 2016-2019 i analitzant l’evolució tendencial 
dels darrers anys. Concretament, pel que respecta a les Obligacions Reconegudes Netes, 
respecte el capítol I s’ha previst que el total d’obligacions reconegudes serà aproximadament de 
8.418.211,71 euros. Respecte el capítols 2 s’ha previst una execució del 100% sobre els crèdits 
definitius, al igual que en el capítol 3 i el 4. Respecte el capítol 6 s’ha previst una execució de 
500.000 euros, i els capítols 8 i 9 el 100% del crèdit definitiu. Pel que fa als Drets Reconeguts, s’ha 
partit dels drets reconeguts a l’exercici anterior, així com de les previsions realitzades per a 
l’elaboració del Pla Pressupostari 2016-2019.  
4. Pel que respecta a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, les dades i estimacions realitzades 

són les facilitades per dita societat mercantil.  
CONCLUSIONS DEL INFORME D’AVALUACIÓ. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de març de 2016, l’Ajuntament 
d’Amposta, en termes consolidats, compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la 
regla de la despesa. En referència al període mig de pagament, l’Ajuntament d’Amposta presenta 
unes dades de 23,42 i l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, de 3,66. Finalment, la rati del deutes 
se situa en un percentatge inferior al 75%. No obstant això, s’haurà de portar a terme el pertinent 
seguiment de l’execució del pressupost per ajustar les estimacions a l’evolució efectiva del 
mateix.” 
El Ple resta assabentat. 
 
33. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER INSTAR A TRAMITAR LA CREACIÓ DE L’ÒRGAN 
MUNICIPAL DE CARÀCTER POLÍTIC EN RELACIÓ A LA FIGURA D’ALCALDE DEL POBLE NOU DEL 
DELTA. 
A continuació es dona compte de la moció que diu: 
“Atès que el Ple de l’ajuntament en data 25 de gener, va aprovar la iniciativa per realitzar una 
consulta popular sectorial no referendària al Poble Nou del Delta, per conèixer les preferències 
dels veïns del nucli sobre la persona que ha d’exercir el càrrec de representant de l’alcalde. 
Atès que el passat dia 3 d’abril va tenir lloc l’elecció del representant de l’alcalde al Poble Nou del 
Delta. Fruit d’aquestes eleccions caldria establir una nova relació basada en una lleialtat 
institucional i no en un tutelatge, per tal d’haver una correcta cohabitació. 
Atès que en l’article 61.2 del ROM diu: El representant de l’Alcalde/Alcaldessa al nucli de població 
tindrà el caràcter d’autoritat en el compliment de les funcions que li siguin assignades, en quant 
representant de l’Alcalde/Alcaldessa que el nomeni. 
Atès que aquest també ha de dur a terme  les funcions de representant de l’Alcalde a Eucaliptus. 
Atès que el¡n el reglament orgànic municipal ROM en el capítol tercer, article 61.3,b) diu que el 
representant de l’alcaldia als nuclis de població deu d’informar a l’ajuntament dels assumptes 
relacionats amb el nucli de població. 
Atès que en el Capítol tercer. Òrgans de participació ciutadana. Secció segons: Altres òrgans 
municipals, Article 62. Llibertat d’institució d’òrgans municipals, diu: 

1. ... l’Ajuntament podrà instituir altres òrgans de qualsevol classe, ja siguin de caràcter 
polític, tècnic o mixt, ja siguin interns de l’ajuntament o amb participació externa. 

Proposta d’acord: 
Única: Que s’estableixi l’òrgan municipal corresponent, per tal de complir, allò que diu el ROM 



 

Capítol tercer. Òrgans de participació Ciutadana. Secció primera. Article 61.3.b) Informar a 
l’ajuntament dels assumptes relacionats amb el nucli de població.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus termes pel Regidor Sr. Francesc J. Miró. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz manifesta el seu suport a la moció, per entendre que el 
representant de l’Alcalde a Poble Nou ha de tenir el caràcter d’autoritat i ha de donar informació. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que la moció li sembla assenyada i  la creu necessària, motiu pel 
qual la recolzarà. Estaria be que es dones explicació, per veure si els diners que es paguen estan 
ben invertits i el millor lloc per donar aquesta explicació seria en la comissió que es proposa. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’abstindrà en al votació en considerar que el 
representant ha de donar explicacions a l’Alcalde i als Regidors de l’equip de govern, sense 
perjudici que estigui present en les sessions de les comissions informatives en les que es 
requereixi la seva presència. 
El Sr. Alcalde diu que s’està modificant el ROM, considerant que aquestes propostes es deurien 
fer allí, on s’ha proposat la creació d’un consell que no pot tenir caràcter polític, ja que ara Poble 
Nou és el que és. Aquest consell estaria presidit per l’Alcalde, que és el d’Amposta i cap altre, i en 
el qual s’obre la porta a la participació de les formacions polítiques designant representants. Com 
sigui que la moció no té aquest sentit hi votaran en contra, altres propostes que es facin es 
podran escoltar. 
El Regidor Sr. Miró diu que no es pot dir que no s’han fet aportacions sobre la  modificació del 
ROM, quan la mateixa està encallada precisament en aquest assumpte i en l’esborrany que se’ls 
ha fet arribar no parla de la proposta de l’Alcaldia. El Grup del PSC és qui més aportacions ha fet 
sobre la modificació del ROM i la de la moció no és una de nova. En cas que l’equip de govern 
mantingui la proposta de l’Alcaldia no tindrà el suport del seu Grup. El Sr. Alcalde s’ha equivocat 
en dir que s’han negat a participar quan l’ADN del seu partit és el contrari, arribar al consens en 
els diferents assumptes. Respon el Sr. Alcalde que no ha dit que es neguin a participar, sinó que 
la proposta s’hagués pogut fer en el procés de revisió del ROM. Que s’hagi fet un procés 
participatiu per escollir el representant de l’Alcalde, al qual no es limitava la presentació de 
candidats (fins i tot ell mateix va preguntar al PSC si presentaria candidat) no canvia la figura 
només la forma de la seva elecció. Està defensant exactament el mateix que quan estava a 
l’oposició, la creació d’un consell i per aquest motiu ho han proposat. Altra cosa es la proposta 
del PSC, diferent de la seva, que podrà tirar endavant quan pugui. El Sr. Miró diu que el debat 
queda obert i que no entén l’obcecació del Sr. Alcalde en mantenir un representant seu que 
escapi del control i fiscalització de las resta del Consistori. El Sr. Alcalde respon que el control i 
fiscalització el fa ell i també el poden fer la resta de membres a les corresponents Comissions 
informatives.  
Intervé el Sr. Josep Sancho, representant de l’Alcalde a Poble Nou del Delta, dient que el canvi de 
format en quant l’elecció no altera la resta del càrrec. Ell dona compte de la seva actuació a 
l’Alcalde que l’ha nomenat i als Regidors que li demanen, directament o assistint a les sessions de 
les Comissions informatives, estant-se treballant sobre el Consell a formar. 
Amb les intervencions anterior, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 2 
membres del Grup del PSC - CP, del membre del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, 
l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU i el vot en contra dels 11 membres del Grup d’EA – 
AM, acorda rebutjar la moció transcrita. 
 
34. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER CREAR O INCLOURE A LA NOVA ORDENANÇA EL 
FET DE PODER BESCANVIAR PER TREBALLS A LA COMUNITAT, ELS PAGAMENTS PENDENTS DE 



 

LLOGUERS SOCIALS MUNICIPALS I/O LES CORRESPONENTS DESPESES DE LA COMUNITAT DE 
VEÏNS I D’ALTRES CLASSES A CÀRREC DEL LLOGATER. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. German Ciscar. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que s’abstindrà en la votació. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el Grup del PSC – CP no dubta de la bona voluntat de la 
moció; però, se’ls generen alguns dubtes, en tot cas proposa que si es modifica l’acord de crear 
per estudiar la creació podrien donar –li suport. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU té dubtes sobre la proposta: els beneficiaris 
s’hauran de contractar?, es podrà ampliar a persones en risc?. Si es resolen aquest dubtes 
donaran suport a la moció. El Regidor Sr. Ciscar explica que de la mateixa forma que el pagament 
d’algunes sancions es podran bescanviar per treballs per la comunitat, els lloguers socials també 
(de fet ja es fa a altres municipis, com Girona, per exemple). Està d’acord en modificar la moció 
de crear a estudiar la creació, si be espera que no es trigui 3 anys en posar-ho en marxa. 
El Regidor Sr. Miró diu que li genera dubtes l’increment de la renda de 50 a 250 €., I que si es 
canvia la moció en els sentit de que s’estudien, li donaran suport el Sr. Ciscar així ho accepta i diu 
que la proposta es realitza amb la finalitat de que tothom pagui el mateix, la diferència estarà en 
que els beneficiaris ho pagaran amb treballs per a la comunitat; però, pagaran el mateix que la 
resta. 
Amb l’acceptació de la modificació, la Sra. Ferré diu que el Grup de CiU votarà a favor de la 
moció. 
El Sr. Alcalde diu que crear o estudiar la creació té la mateixa connotació, el Grup d’EA – AM està 
alineat amb en el sentit  de la moció i en la creació d’habitatge públic (a Europa n’hi ha un 
percentatge del 17% mentre que a Catalunya és nomes de l’1%), per aquest motiu les 
negociacions amb les entitats bancàries i la imposició de multes coercitives per aconseguir 
l’augment del parc. En aquesta mateixa línia no consideren malament la existència d’una 
ordenança com la proposada, si aquesta es pot vincular legalment i no suposa que l’Ajuntament 
hagi de realitzar la tasca d’immobiliària. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres 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 aprovar 
la moció següent: 
“No es tracta de perdonar deutes o deixar gratis aquests habitatges. Això seria caritat i 
clientelisme, sinó de donar opció de sufragar el deute amb treballi no diners. 
Treballar per la comunitat no ha de suposar una humiliació per aquestes persones. Jo no em 
sentiria mai humiliat perquè estic tornant honradament allò que dec a la comunitat. 
Ajuntaments com Girona ja és una realitat des de fa anys. 
També és una realitat la gran mancança d’habitatges municipals amb un  lloguer social, la 
demanda per desgràcia és molt elevada, el lloguer social va entre 0 i 50 euros de mitjana més o 
menys al mes. 
És així degut a la falta de recursos econòmics de les famílies que accedeixen, no tenen diners per 
a fer front a un lloguer de 250 o 300 euros que seria el preu de mercat aquí Amposta per 
exemple. 
Per això permetre pagar aquests deutes per treball permetria cobrar 250 0 300 euros en 
comptes de 50 €. 
Això serviria en primer lloc a les pròpies famílies que com dèiem no volen caritat ni estar en 
deure amb e polític de torn. Pagarien com qualsevol altre ciutadà ni més ni menys. 



 

En segon lloc serviria a l’ajuntament que via estalvi es trobaria amb una quantitat extra de diners 
cada mes.  
I en tercer lloc amb aquests diners extra es podrien aconseguir nous habitatges socials, això 
serviria per augmentar el parc d’habitatge social d’Amposta amb el que es beneficiaria tota la 
ciutat. 
Treballant tots junts podem aconseguir que Amposta sigui la ciutat amb el % d’habitatge social 
més gran. 
I el més important que totes les famílies que necessitin un habitatge i no el puguin pagar en 
diners l’obtinguin via treball. Sense caritat ni clientelisme sinó amb dignitat i respecte. 
Acords: 
1. Moció per estudiar crear o incloure a la nova ordenança el poder bescanviar per treballs a la 
comunitat, els pagaments pendents de lloguers socials municipals i/o les corresponents 
despeses de la comunitat de veïns i d’altres classes a càrrec del llogater.” 
 
35. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER DEMANAR LA CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ 
D’ESTUDI DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS EXTERNALITZATS. 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensa en el seu tenor literal pel Regidor Sr. German Ciscar. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que votarà en contra de la moció, en considerar que es 
mesclen serveis i externalització, la plaça de Coordinador dels serveis al territori, entre altres 
funcions, es va crear per realitzar aquest control juntament amb el personal tècnic del que 
disposa als seus departaments. El Sr. Ciscar respon que ja està d’acord en que intervingui un 
tècnic municipal, el que demana és que a més hi hagi una comissió en que hi hagi representants 
de tots els Grups municipals, de fet ara ja es fa de forma extraoficial. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró, diu que la moció té el mateix sentit que la presentada pel seu 
Grup sobre el representant de l’Alcalde a Poble Nou i li donaran suport per quant consideren 
positiva la realització de control i fiscalització de l’actuació municipal de tot tipus. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU considera que aquesta és una funció 
atribuïda al regidor de cada àrea; però, si el que es vol es investigar les concessions i altres 
contractes, els sembla be, motiu pel qual donaran suport a la moció. 
El Sr. Alcalde diu que aquesta moció no es sembla en res a la del Grup del PSC – CP, com ha 
manifestat el Sr. Miró. Respon el senyo Miró que en els termes que vol dir l’Alcalde és cert que no 
és així però que ell es referia al sentit de controlar i fiscalitzar. Dit això, exposa que el Grup d’EA – 
AM donarà suport a la moció, per quant des de que constitueixen equip de govern s’han trobat 
en un seguit de coses que no s’han controlat o no s’han complert i estan d’acord amb la màxima 
fiscalització, això si, caldrà veure si les empreses contractistes actuals que no ho tenen previst en 
els plec dels seus contractes ho acceptaran. Per aquest motiu demana al Sr. Ciscar si accepta la 
modificació  de la moció en el següent sentit: al punt 1, afegir “sempre que sigui jurídicament 
possible”; al punt 2, establir que el representant dels Grups ha de ser regidor/a; i incloure un 
punt 4, que als contractes que es realitzin a partir d’ara s’incorpori als plecs la creació de la 
comissió de seguiment. El Sr. Ciscar accepta la proposta de modificació feta pel Sr. Alcalde. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres 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 el vot e contra de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda 
aprovar la moció següent: 
“Atès que hi ha una evident preocupació per la situació dels serveis públics en règim de 
concessió. Entenem i donem suport a la col·laboració públic-privada en certs serveis, però ho 



 

volem amb un control públic i també amb un control d eles condicions laborals, d’ètica i 
responsabilitat social sobre les empreses adjudicatàries, deixant molt clar que la responsabilitat 
no es pot delegar, sempre és municipal i com a tal cal actuar. 
Per això: 
1. Constituir un grup d’estudi de la situació econòmica i laboral, així com del compliment de les 
condicions establertes en el Plec i contracte dels diferents serveis públics en règim de concessió, 
sempre que sigui jurídicament possible. 
2. El grup d’estudi estaria en principi integrat per una persona nomenada per cada grup 
municipal –necessàriament càrrec electe-, un tècnic municipal i els representants de les 
empreses concessionàries, així com un representant dels corresponents comitès d’empresa. 
3. El grup de treball elaborarà un informe públic que lliurarà a les comissions corresponents. En 
un principi semestral o anualment. 
4. Els contractes que es realitzin a partir d’ara incorporaran als plecs la creació de la comissió de 
seguiment” 
 
Abans d’entrar en el debat de la moció següent, s’acorda que la mateixa es tingui per presentada 
pels Grups municipals d’EA – AM, CiU, PSC – CP i la Regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz. 
 
36. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA AMPOSTA, CIU, PSC - CP  I LA REGIDORA SRA. 
ROSA PERTEGAZ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA LA LLEI DE MESURES 
URGENTS PER AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA 
ENERGÈTICA. 
A continuació es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de desemparament 
en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies 
que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer front al pagament d ela factura 
energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de 
manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que 
afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la 
seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne. 
El món local, coneixedor de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, des de l’inici 
de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i l’emergència 
habitacional. Mesures que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit de mur de 
contenció per pal·liar la greu situació dels que pateixen. 
Des de la Comissió s’ha instat als Estat membres a adoptar mesures per protegir als consumidors 
més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions com l’atur o la 
lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha requerit als govern 
per tal que donin resposta a les famílies per que “ningú hauria de morir a Europa per no tenir 
calefacció” i e una resolució ha reconegut que “si el govern regional o local és capaç de trobar els 
recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es faci”. 
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats dels Tercer 
Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es 
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el 
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint 
la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l’objectiu que 
es fes efectiva la moratòria amb la qual no és pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies 
en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març. 



 

Davant aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part d ela població catalana, 
l’única resposta política per part del govern central ha estat la d’interposar recursos 
d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una constant en la 
legislatura la judicialització de conflictes polítics. 
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que el 
Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen competències 
estatals en matèria de règim energètic. Ara la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els 
problemes d’exclusió residencial i de pobresa energètica va ser aprovada pel parlament de 
Catalunya per unanimitat. L’objectiu era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que 
es troben les persones més afectades per la crisis econòmica i social. 
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar 
cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o de tal en 
els subministraments bàsics d’energia. 
Una llei que, malauradament, ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional  per part del 
govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la llei demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social. 
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el passat 3 
de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa 
legislativa popular, la Taula d’entitats del tercer Sector, al Plataforma pel dret a un habitatge 
digne, els sindicats UGT i CCOO, e els representants del món local de l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes 
pràctics la resolució del Tribunal Constitucional” És va acordar l’elaboració d’una nova llei 
d’emergència social  que reculli tot allò que ha quedat suspès er tal de donar resposta amb 
mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de 
desnonaments o de talls de subministrament energètic. 
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més properes 
as ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de normatives, 
ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més vulnerables, és la 
nostra raó de ser. 
Per tot això abans esmentat, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Expressar el nostre total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos 
contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació 
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica. 
SEGON. Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol que 
malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels 
consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament. 
TERCER. Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes i 
socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti 
recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part d eles administracions locals i de la 
Generalitat. 
QUART. Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en la 
solució dels conflictes habitacionals. 
CINQUÈ. Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar solucions 
conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de proximitat, 
continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten. 
SISÈ. Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, a Govern de la Generalitat, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya 



 

(FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de Consumidors i 
Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Miquel Subirats. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que, tot i donar suport a la moció, creu que la sensibilitat de la 
Generalitat de Catalunya no és tanta com volen suposar, així es destinen només 10 milions (la 
meitat que a les ambaixades); però, diuen que estan molt sensibilitzats; la realitat es que venen 
il·lusions quan a problemes reals s’han de buscar solucions reals no màgiques, a les quals 
difícilment s’arribarà quan hi ha diputats del Grup que dona suport al govern que han estat 
treballant per empreses elèctriques. Considera que no s’ha donat prou publicitat a iniciatives del 
govern de l’Estat com el bon social. 
El Regidor Sr. Miró agraeixi la possibilitat d’haver-se sumat a la presentació de la moció per fer 
palesos el constants àtacs del Govern central. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que en la moció queda suficientment clara la posició de l’Estat i 
la seva actuació. 
El Sr. Alcalde diu que amb independència del sentiment front els àtacs de l’Estat, el cert és que la 
pobresa energètica no entén d’ideologies, tot i allò, l’Estat espanyol es posiciona en que les 
entitats locals i la Generalitat de Catalunya hagin de jugar lligats de mans front les grans 
empreses sense la possibilitat de protegir el més necessitats, quant aquestes necessitats no 
haurien d’entendre de competències i el normal seria que es permetis l’actuació de tothom per 
pal·liar-les. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció 
transcrita. 
 
De forma prèvia a l’examen de la següent moció, el Sr. Alcalde diu que la Sra. Rosa Pertegaz té la 
condició de Regidora no adscrita i no de Demòcrates de Catalunya ja que no va presentar-se i ser 
escollida per aquesta formació política, per tant no deu seguir emprant el nom d’aquesta 
formació. Respon la Sra. Pertegaz que pren nota. 
 
37. MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA ROSITA PERTEGAZ PER DECLARAR EL MUNICIPI 
D’AMPOSTA ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS. 
Finalment es dona compte de la moció que diu: 
“Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos mínims, 
l’elusió fiscal de les grans empreses a través de paradisos fiscals suposa una discriminació 
econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne ús. L’elusió fiscal a 
través de paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel que és més difícil finançar la 
despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanqueig de 
capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, de màfies i de grups terroristes, 
l’encobriment de tràfic d’armes i altres activitats contràries als drets humans i al bé comú. 
Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals ha fet que diferents actors 
internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per a obligar a un major control 
sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o evadir impostos. 
En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015 a favor de que totes les 
empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les filials que tenen a cada país en 
el que operen, amb els dades de l’activitat econòmica i el pagament d’impostos en cadascun 
d’ells (Country-by-country-report). En aquesta mateixa línia, el govern espanyol s’ha compromès 
a que les empreses hagin de facilitat aquesta informació abans del 2016, encara que amb al greu 



 

limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturis més de 750 milions 
d’euros a l’any i aquesta informació no serà d’accés públic. 
En l’àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les 
externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de juny de 2015, 
instant al govern a que no contracti serveis d’empreses que tenen ses a paradisos fiscals. 
Els ajuntaments poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular el 
comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a través d’un major 
control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en condicions de lliure 
competència, i no de dumping fiscal. 
Per aquests motius, l’Ajuntament es compromet a: 
1. Declarar el municipi d’Amposta zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els 
passos necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les empreses que 
tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos 
fiscals per a fer freu. 
2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per a evitar o dificultar la contractació 
d’empreses privades per prestar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscals o 
societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, d’acord amb al 
resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2015, Això es farà sempre tenint en 
compte i d’acord ales lleis actuals de competència. 
3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents: 

a) Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania del municipi, a la Plataforma per 
una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i a Oxfam Intermon coma impulsor d’aquesta 
iniciativa, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió d’Economia 
del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol i als governs de la 
Generalitat i d’Espanya. 

b) Fer pública la documentació presentada per les empreses que optin a concursos públics, 
on es detalli la seva presència país per país, i la xifra de negocis a cadascun d’aquests 
territoris. Sempre tenint en compte i d’acord a les lleis de transparència i protecció de 
dades. 

c) Compartir amb altres municipi i amb la ciutadania en general la informació relativa a les 
decisions sobre els empreses que han participat en concursos públics, en funció d ela 
seva responsabilitat fiscal. 

4. Aquests compromisos s’ha de traduir en la tramitació en el ple municipal de els disposicions 
legals necessàries per a iniciar la seva articulació en el termini màxim d’un any des de l’aprovació 
de la present moció. 
5. Col·laborar amb la resta de municipis que hagin estat declarats lliures de paradisos fiscals, així 
com amb la Plataforma per una fiscalitat justa i Oxfam Intermon, de cara a establir bones 
pràctiques d’actuació i millores en les concrecions jurídiques i legals derivades d’aquests 
compromisos.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en el seus termes la Regidora Sra. Rosa Pertegaz. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el recolzament a la moció, tot i que li sorgeixen 
preguntes, com per exemple que es deuria fer amb els contractes amb empreses que per motius 
de treball tenen filials a països que són paradisos fiscals?, resoldre els contractes simplement per 
aquest fet? La Regidora Sra. Pertegaz respon que nomé sen cas d’existència de sentència 
acreditativa de la comissió de frau fiscal. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que donen suport a la moció, així com a tot el que suposi la 



 

lluita contra el frau fiscal. En quant a la forma de control per l’Ajuntament es podria concretar 
amb al sol·licitud d’una declaració als licitadors de nous contractes. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el suport a la moció del seu Grup, tot i que considera 
complicat trobar una fórmula per tirar-la endavant. 
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern està d’acord amb la moció, encara que els genera dubtes 
la seva aplicació per aconseguir la limitació de la participació de les empreses que realitzin frau 
fiscal.   
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la 
seva aprovació a la moció de la que s’ha donat compte. 
 
38. PRECS I PREGUNTES. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz mostra el condol a la família i al PSC per la mort del que va ser 
Regidor d’aquest Ajuntament, J.G. El Sr. Alcalde es suma en nom de tot el Consistori al condol per 
la defunció d’un home que ha format part d ela vida política activa del municipi. El Regidor Sr. 
Francesc Miró, en nom del PSC agraeix el condol, alhora que es mostra orgullós d’haver pogut 
treballar conjuntament amb el difunt com a Regidor d’aquest Ajuntament. 
El Regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes següents: 
- Respecte els hidrants contra incendis que no funcionen, pregunta com està el tema respecte el 
seu arranjament per l’empresa responsable, SOREA. El Sr. Alcalde explica que es va enviar un 
requeriment per escrit a l’empresa per a arranjar-los, la qual, en un principi no volia assumir el 
manteniment dels hidrants; però, posteriorment en van arranjar alguns. El Regidor Sr. Daniel 
Forcadell explica que ells consideren que la xarxa d’hidrants forma part de la xarxa de distribució 
que l’empresa concessionària del servei ha de mantenir; empresa que ha parlat amb bombers i 
estan pendents de la designació de la persona que ha de coordinar les actuacions, en tot cas diu 
que en la propera sessió de la Comissió informativa donarà compte de els gestions. El Sr. Ciscar 
diu que considera que SOREA ha fet deixadesa de les seves funcions i això es deuria corregir, 
responent el Sr. Alcalde que al plec no figurava de forma clara, com en altres municipis, que la 
xarxa d’hidrants contra incendis havia de ser mantinguda per l’empresa concessionària que ara 
ja ho ha acceptat. 
- En relació amb el consum elèctric del bar de Xiribecs que el concessionari segueix sense pagar i, 
a més a més ha interposat recurs contenciós, la qual cosa és motiu de resolució de la concessió i, 
per tant  demana que s’actuï de forma ràpida. Respecte les caselles de mercat, alguna no va 
pagar l’arrendament durant 2 anys i ara n’hi ha pendents d’una altra de molt temps, pregunta 
com s’ha pogut arribar a un deute de 24.000 euros o a que hi hagi pendent de pagament el 
cànon de 2 anys i mig, considera que no poden haver tractes de favor, s’ha d’actuar com amb 
qualsevol altre, per exemple els paradistes del mercat ambulant al que se’ls resol la llicència en 
cas de falta de pagament. El Sr. Alcalde respon que s’han plantejat dues qüestions diferents, pel 
que fa al bar, el procediment no és fàcil, ja s’ha actuat; però, no es pot fer de forma contundent, 
ja que el contracte no contempla expressament el pagament del subministrament d’electricitat, 
encara que la interpretació més ajustada és que sí ha de pagar-se, si bé ha d’assegurar-se 
jurídicament. Pel que respecta al mercat, en general es va trobar que havia una acumulació de 
deutes, donant-se facilitats per fer els pagaments endarrerits amb la voluntat de solucionar-ho. 
El Sr. Ciscar diu que si no es paga no es pot ficar la parada al mercat, el mateix deuria aplicar-se a 
les caselles exteriors, respon el Sr. Alcalde que ara no es permetria arribar a aquests deutes, en 
aplicació del nivell de tolerància zero. Intervé el Regidor Sr. Tomàs Bertomeu dient que s’ha 
parlat amb els subjectes passius deutors del mercat i el deute està ajornat dintre de la legalitat 
amb les garanties exigides per la Llei; també cal tenir present l’estat del sostre de les caselles 



 

exteriors que han generat responsabilitat patrimonial que ha hagut d’assumir l’Ajuntament. En 
relació amb el bar, cal tenir present la bel·ligerància del concessionari, la posició de l’Ajuntament 
és que si no paga voluntàriament o be ho garanteix, s’actuarà en via executiva. El Regidor Sr. 
Ciscar diu que el deute no s’hauria d’incrementar, ja que tot i tenir l’aval, si s’incrementa al final 
no es podrà pagar i suposa que si es segueix infringint el pagament es resoldrà la concessió. 
Respon el Sr. Bertomeu que s’ha demanat l’ajornament del deute i aquest ha estat atorgat 
d’acord amb la legalitat; en un futur si és necessari s’actuarà per fer efectiu el deute. Acaba el Sr. 
Ciscar preguntant si del que s’ha explicat pot concloure que no hi haurà cap tipus de tracte de 
favor, responent el Sr. Bertomeu que fins ara no hi ha hagut cap tipus d’infracció de la legalitat i 
que la Llei general tributària permet l’actuació realitzada fins ara; i el Sr. Alcalde diu que no ha 
d’haver cap dubte en que s’actuarà com amb els paradistes del mercat ambulant. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró pregunta si s’han realitzat converses am,b l’empresa 
concessionària del servei de bus urbà per l’aplicació de la gratuïtat del servei acordada. El Sr. 
Alcalde explica que es va tenir una primera reunió de la qual en va resultar que la recaptació de 
l’empresa estava sobre els 20.000 euros i ara s’està analitzant com es pot aplicar.  
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la sessió, 
essent les vint-i-dues hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el que s’ha tractat es formula la 
present acta de la que, com a Secretària, certifico. 
 

L’ALCALDE,                            LA SECRETÀRIA, 
 
 


