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A la ciutat d'Amposta, el dia tretze de juny de dos mil setze. 
 
Essent les tretze 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 
extraordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
1. Designació de representants municipals en el patronat de Nazaret. 
2. Aprovació del programa de directrius generals i objectius que han de servir de base per al 

desenvolupament del complement de productivitat. 
3. Ratificació dels acords de dissolució i liquidació del Consorci de comunicació local. 
4. Aprovació de l’expedient número 14 de modificació de crèdits del pressupost municipal de 

2016. 
5. Aprovació del destí de la part del superàvit en termes consolidats que corresponen a 

l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM a reduir l’endeutament net. 
 
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: 
 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL PATRONAT DE NAZARET. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de desembre de 2015, va 
nomenar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget com a representant de la Corporació en 
el Patronat de Nazaret. 
Atenent que es considera convenient el nomenament d’un representant  de la Corporació 
suplent en el Patronat esmentat, qui assistirà a les sessions del Patronat en aquelles ocasions en 
que no sigui possible l’assistència del representant nomenat. 
Atenent que correspon al Ple de la Corporació la competència per la designació dels 
representants municipals en aquells òrgans col·legiats en els que hagi d’estar representat. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Designar representant de la Corporació en el Patronat de Nazaret a: 
• Representant titular, Sr. Adam Tomàs i Roiget. 
• Representant suplent: Sra. Susanna Sancho i Maigí. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als interessats i al patronat de Nazaret. 
 
APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE DIRECTRIUS GENERALS I OBJECTIUS QUE HAN DE SERVIR DE 
BASE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT. 
Atenent que l’Ajuntament en Ple, en data 30 de març de 2015, aprovà el “Programa de directrius 
generals i objectives” que van servir de base per al desenvolupament del complement de 
productivitat dels treballadors i treballadores de l’ajuntament d’Amposta, el qual es detalla a 
continuació: 
“ En la sessió plenària celebrada el 22 de desembre de 2014, el Ple adoptà entre altres el següents acord: 

“Aprovar inicialment el Pressupost municipal general per a l’exercici 2015, per un import total consolidat 

35.878.684,05 euros en ingressos i en despeses, bases d’execució, annexos i resta de documentació 

complementari”. 

Dins de les despeses aprovades que configuren el pressupost municipal de l’exercici 2015, s’aprovaren les 

partides relatives a despeses de personal de l’Ajuntament. Entre elles, les partides amb classificació 

econòmica 15000 corresponents a incentius de productivitat i que ascendeixen a un import total de 

71.942,24 €, per al pressupost municipal del 2015. 

Atenen els fonaments de dret següents: 

a) Segons l’article 24 Llei 7/2007, de 12 d’abril, reguladora de l’Estatut bàsic de l’empleat públic “la 

quantia i l’estructura de les retribucions complementàries dels funcionaris s’establiran per les 

corresponents lleis de cada Administració Pública atenent, entre altres, als següents factors: 

a) La progressió aconseguida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa 

b) L’especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible pel 

desenvolupament de determinats llocs de treball o les condicions en que es desenvolupa el 

treball 

c) El grau d’interès, iniciativa o esforç amb que el funcionari desenvolupa el seu treball i el 

rendiment o resultats obtinguts 

d)  Els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada de treball.” 

b) Per altra banda, l’article 20.1 Llei 7/2007, de 12 d’abril, disposa que les Administracions Públiques 

establiran sistemes que permetin l’avaluació de l’acompliment dels seus empleats.  

c) L’article 171 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del Personal al servei 

de les entitats locals disposa que “el complement de productivitat estarà destinat a retribuir l’especial 

rendiment, l’activitat extraordinària i el interès i iniciativa amb que el funcionari exerceix el seu 



 

treball”.  

d) L’article 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, diu “1. L’apreciació de la productivitat es tindrà 

que realitzar en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb el 

desenvolupament del lloc de treball i amb els objectius que li siguin assignats. 2. En cap cas les 

quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originen cap dret 

individual respecte a valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. 3. Les quantitats 

que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic, tant dels altres 

funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. 4. Correspon al Ple de cada Corporació 

determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l’assignació de complement de 

productivitat als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l’article 175.2.b) d’aquest 

Reglament. 5. Correspondrà a l’Alcalde o President de la Corporació la distribució d’aquesta quantia 

entre els diferents programes o àrees i l’assignació individual del complement de productivitat, amb 

subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que 

pugui conferir d’acord amb la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya”. 

e) D’acord amb l’article 9.4) de la Llei 9/1987, de 12 de maig, d’òrgans de representació, determinació 

de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, “les 

Juntes de personal i els Delegats de personal tindran entre altres les següents facultats: tenir 

coneixement i ser escoltats en matèries com: c) quantitats que percebi cada funcionari per 

complement de productivitat .. , i 9.9) col·laborar amb l’Administració corresponent per aconseguir 

l’establiment de quantes mesures procurin el manteniment i increment de la productivitat”. 

A la vista dels antecedents i dels fonaments de dret exposats, El Ple de la Corporació, per majoria, amb 

el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra 

d’Amposta i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 3 membres del Grup del PSC – PM, 

adopta els següents acords: 

PRIMER. Aprovar inicialment el Programa de directrius generals i objectives que han de servir de base 

per al desenvolupament del complement de productivitat dels treballadors de l’Ajuntament d’Amposta. 

El qual és el següent: 

a) Desenvolupament de funcions de superior categoria a la plaça que ocupa el treballador/a 

municipal. 

b) Desenvolupament de funcions no assignades a la plaça que ocupa el treballador/a segons la 

seva fitxa en la RLT aprovada per l’Ajuntament. 

c) Realització de serveis extraordinaris per part del treballador municipal. 

d) Especial dedicació, rendiment, interès i intensitat de les tasques encomanades al treballador/a 

municipal i  a la vista dels resultats i obtinguts. 

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant publicació del mateix en el BOPT 

per un termini de 20 dies hàbils, per tal de que tots els interessats puguin consultar l’expedient, així 

com, presentar les al·legacions i suggeriments que considerin oportuns. Si transcorregut el termini 

d’exposició pública, comptats a partir de l’endemà de la inserció de l’anunci en el BOPT no s’han 

presentat al·legacions i/o suggeriments, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

TERCER. Donar trasllat del present acord d’aprovació inicial als representants sindicals dels 

treballadors municipals, als efectes de que en tinguin coneixement i puguin presentar les al·legacions i 

consideracions que considerin oportunes, als efectes de donar compliment a la Llei 9/1987, de 12 de 

maig. 

QUART. Comunicar el present acord al departament de Secretaria, Intervenció i de Recursos humans 

de l’Ajuntament d’Amposta “. 

Atenent que l’actual equip de govern, amb l’objectiu de racionalitzar i fer més transparents les 
directrius fixades i esmentades en el paràgraf anterior, així com que la productivitat esdevingui 



 

una veritable eina de motivació del personal de l’ajuntament, doncs ha de compensar l’esforç 
personal, que deriva en interès del bé comú, d’acord amb l’essència del concepte, descrit per la 
norma i la jurisprudència, ha realitzat una nova proposta de directrius objectives, tenint en 
compte que: 
� d’acord amb el que s’estableix a l’article 103.1.c) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 

pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública, el complement de productivitat, retribució 
complementària, té per finalitat retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’ 
interès o la iniciativa amb què el funcionari o funcionària desenvolupa el seu treball.  

� és un component retributiu no periòdic, de caràcter personalista i subjectiu, no lligat 
directament amb el desenvolupament d’un concret lloc de treball, sinó relacionat amb el 
treball directament desenvolupat, encaminat a premiar o compensar el particular zel del 
treballador/a públic. 

� d’acord amb la jurisprudència, la finalitat de la productivitat és atendre a la singularitat de 
l’activitat concreta prestada per cada funcionari/a. Així es contraposa la naturalesa objectiva 
del complement de destí i del complement específic, relacionats amb el lloc de treball amb 
independència de la forma en que el treballador/a públic que el serveix el desenvolupa, amb 
la del complement de productivitat que té un caràcter subjectiu, en funció només del 
rendiment del titular del lloc de treball així com de la seva activitat extraordinària i del seu 
interès. L’aplicació del complement de productivitat no ha de produir-se per un mer 
automatisme entre correlació i equiparació, i en base exclusivament a una descripció de 
funcions i comeses equivalents. 

Atenent que l’Òrgan unitari de representació del personal ha donat el seu vist i plau a la nova 
proposta de directrius presentades pel regidor de personal de l’Ajuntament, d’acord amb l’Acta 
de la reunió duta a terme el 29 d’abril de 2016 que forma part d’aquest expedient. 
Atenent que pel responsable del departament de personal s’ha emès, en data 24 de maig de 
2016, informe favorable del programa de directrius generals i objectives que han de servir de 
base per al desenvolupament del complement de productivitat dels treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament d’Amposta. 
Atenent que per la Secretària municipal s’ha emès l’informe 17/2016, de data 3 de juny de 2016. 
Atenent que per la Interventora municipal s’ha emès informe en data 9 de juny de 2016. 
Atenent els fonaments de dret següents: 
A) Segons l’article 24 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic “la quantia i l’estructura de les 
retribucions complementàries dels funcionaris s’establiran per les corresponents lleis de cada 
Administració Pública atenent, entre altres, als següents factors: 

a) La progressió aconseguida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa 
b) L’especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible pel 

desenvolupament de determinats llocs de treball o les condicions en que es desenvolupa 
el treball 

c) El grau d’interès, iniciativa o esforç amb que el funcionari desenvolupa el seu treball i el 
rendiment o resultats obtinguts 

d)  Els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada de treball.” 
B) Per altra banda, l’article 20.1 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, disposa que les 
Administracions Públiques establiran sistemes que permetin l’avaluació de l’acompliment dels 
seus empleats.  
C) L’article 171 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del Personal al 



 

servei de les entitats locals disposa que el complement de productivitat estarà destinat a retribuir 
l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i el interès i iniciativa amb que el funcionari 
exerceix el seu treball.  
D) L’article 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, diu “1. L’apreciació de la productivitat es 
tindrà que realitzar en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb el 
desenvolupament del lloc de treball i amb els objectius que li siguin assignats. 2. En cap cas les 
quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originen cap 
dret individual respecte a valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. 3. Les 
quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic, tant 
dels altres funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. 4. Correspon al Ple de 
cada Corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l’assignació de 
complement de productivitat als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l’article 
175.2.b) d’aquest Reglament. 5. Correspondrà a l’Alcalde o President de la Corporació la 
distribució d’aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l’assignació individual del 
complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi establert el Ple, 
sense perjudici de les delegacions que pugui conferir d’acord amb la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya”. 
E) D’acord amb l’article 37.1.b) TRLEBEP seran objecte de negociació, en l’àmbit respectiu i en 
relació amb les competències de cada Administració Pública i amb l’alcanç que legalment 
procedeixi en cada cas: la determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels 
funcionaris. 
D’acord amb els antecedents i els fonaments de dret exposats, 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, adopta els següents acords: 
PRIMER. Deixar sense efecte el Programa de directrius generals i objectives que han de servir de 
base per al desenvolupament del complement de productivitat dels treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament d’Amposta aprovat per l’ajuntament de Ple de data 30 de març de 2015. 
SEGON. Aprovar inicialment el nou Programa de directrius generals i objectives que han de servir 
de base per al desenvolupament del complement de productivitat dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament d’Amposta. El qual és el següent: 
a) Interès del treballador/a per un millor desenvolupament de les tasques assignades en el seu 

lloc de treball: s’estableix per al personal que presti serveis a l’Ajuntament amb una antiguitat 
mínima d’un any en el període d’inici de meritació del complement i de forma ininterrompuda 
i tingui contracte vigent a la data de finalització de la meritació. 
Es valora la realització de cursos oficials i relacionats amb el contingut del seu lloc de treball, 
fora de la jornada laboral.  
Es valorarà durant el mes de desembre-gener de l’any següent, a través d’un informe per part 
de la persona responsable de personal validat pel regidor de personal, per tal de fer-se efectiu 
durant el mes de febrer de l’any següent. El treballador/a presentarà instància a l’efecte 
acompanyant-la de l’acreditació de realització del curs emès per l’organisme impulsor del curs 
i on constin els mòduls o assignatures del curs, el seu títol així com la seva durada i l’avaluació 
final de l’alumne/a. Només podran optar aquelles persones que hagin aprovat el curs. Així 
mateix serà necessari per l’expedient l’informe del cap o en cas de personal amb 
comandament del regidor/a del qual depengui, a efectes d’aprofitament del curs per al lloc de 
treball.  
Els cursos on line estan inclosos, sempre que es realitzin fora de la jornada laboral. 



 

L’import estarà diferenciat en funció de cursos de fins a 20 hores, cursos de 60 a 150 hores i 
cursos de més de 150 hores. 
S’estableix un import corresponent al 25% de la partida anual destinada a productivitat. 

b) Especial rendiment: s’estableix per al personal  que presti serveis a l’Ajuntament amb una 
antiguitat ininterrompuda mínima d’un any en el període d’inici de meritació del complement i 
tingui contracte vigent a la data de finalització de la meritació, amb els requisits i condicions 
que s’assenyalen a continuació: 
La prestació de serveis haurà de ser ininterrompuda entre el primer dia d’iniciació i l’últim de 
finalització del període de meritació, si bé s’acceptarà un marge de flexibilitat de 15 dies en la 
finalització de la relació de serveis amb l’Ajuntament que també donarà lloc al complement, 
amb la disminució proporcional corresponent. El període de meritació és anual. Es valorarà 
durant el mes de desembre-gener de l’any següent, a través d’un informe per part de la 
persona responsable de personal validat pel regidor de personal, per tal de fer-se efectiu 
durant el mes de febrer de l’any següent 
La percepció d’aquest complement al 100% per part de cada empleat/ada públic/a estarà 
subjecte al compliment dels requisits que es detallen a continuació:  

• No haver tingut durant el període de meritació cap incompliment de jornada acreditat. 
• No haver sofert durant el període de meritació cap sanció disciplinària. 
• No haver gaudit durant el període de meritació de cap llicència per a assumptes propis 

sense retribució (entre 0 i 3 mesos). 
• No haver-se produït durant el període de meritació cap circumstància que determini la 

interrupció voluntària o el cessament en la prestació de serveis a l’Ajuntament, canvi 
en la situació administrativa, comissió de serveis a altres administracions, jubilació. 

L’import final a percebre per cada persona es calcularà tenint en compte els criteris que 
s’assenyalen a continuació, que implicaran una minoració respecte de l’import màxim previst: 

1. Per la incapacitat transitòria derivada de contingències comunes:   
Fins a 4 dies 0% 

Entre 5 i 9 dies 20% 
Entre 10 i 14 dies 30% 
Entre 15 i 19 dies 40% 
Entre 20 i 24 dies 50% 
Entre 25 i 29 dies 60% 
Entre 30 i 34 dies 70% 
Entre 35 i 39 dies 80% 
Entre 40 i 44 dies 90% 
A partir de 45 dies 100% 

2. Per indisposició ( inassistència a la jornada laboral, total o parcial, per causa de 
malaltia  o accident sense expedició de justificant de baixa):   

Fins a 2’99 dies 0% 
Entre 3 i 4’99 dies 25% 
Entre 5 i 6’99 dies 50% 
Entre 7 i 8’99 dies 70% 
A partir de 9 dies 100% 

Per al càlcul de les hores corresponents a indisposició per al personal que tingui 
assignada una jornada anual ordinària cada 7’5 hores d’indisposició correspondran a un 
dia, i així successivament de forma proporcional a la seva jornada laboral 



 

3. Per absència justificada (que no sigui objecte de recuperació per temps de treball):   
Fins a 2’99 dies 0% 

Entre 3 i 4’99 dies 20% 
Entre 5 i 6’99 dies 40% 
Entre 7 i 8’99 dies 60% 
A partir de 9 dies 100% 

L’equivalència igual a l’establerta a la de la indisposició 
Per al còmput de l’absència justificada es tindran en compte tots els permisos previstos a 
la normativa vigent en cada moment i en aquest acord, a excepció del permís per raó de 
matrimoni o per constitució d’unió civil, per naixement o mort de familiars fins al primer 
grau d’afinitat o consanguinitat i dels permisos per maternitat, lactància i per la utilització 
d’hores sindicals, les incapacitats temporals per risc durant l’embaràs i preparació al part, 
per mort de familiar de fins a segon grau de consanguinitat i per violència de gènere. 
S’estableix un import corresponent al 15% de la partida anual destinada a productivitat. 

c) Especial rendiment per eficàcia i eficiència del treballador/a al lloc de treball: es valora el 
treball realitzat amb eficàcia i eficiència per tal d’assolir resultats emprant els menors recursos 
i mostrant diligència vers la feina. Es valora també el treball orientat a augmentar els 
estàndards de qualitat del treball i a una òptima satisfacció de les persones usuàries. 
S’estableix per al personal que presti serveis a l’Ajuntament amb una antiguitat mínima d’un 
any en el període d’inici de meritació del complement i de forma ininterrompuda i tingui 
contracte vigent a la data de finalització de la meritació. 
Es valorarà durant el mes de desembre-gener de l’any següent, a través d’un informe de 
valoració fet pel comandament del departament, per tal de fer-se efectiu durant el mes de 
febrer de l’any següent. Es valorarà el treball anual del treballador/a.  
Els comandaments seran avaluats pel regidor/a de l’àmbit al qual pertanyin i el personal sense 
comandament serà avaluat conjuntament pel comandament i el regidor/a que correspongui 
segons l’àmbit d’actuació. Les avaluacions han de ser validades, així mateix, pel regidor/a de 
personal. 
Cal assolir un mínim de 6 punts per a gaudir del complement de productivitat establert. 

Especial rendiment eficiència i 
eficàcia 

Gairebé mai 

(0 punts) 

Algunes 
vegades 

(1 punt) 

Sovint 

(2 punts) 

Gairebé 
sempre (3 
punts) 

Resolc les qüestions que se’m 
plantegen amb eficàcia, complint els 
terminis i compromisos, a fi 
d’augmentar els estàndards de 
qualitat del me treball     

Faig ús dels recursos de què disposa 
o gestiona l’Administració sota un 
criteri de màxima eficiència, 
emprant els recursos disponibles 
indispensables i minimitzant el 
temps emprat en l’execució de les 
tasques assignades, sense que això 
comporti una disminució dels nivells 
de qualitat     

Treballo amb l’objectiu d’obtenir la 
màxima qualitat en totes les 
activitats, l’òptima satisfacció de les     



 

persones usuàries i la millora dels 
processos de gestió en el servei. 

PUNTUACIÓ     
S’estableix un import corresponent al 60% de la partida anual destinada a productivitat. 

TERCER. Instar a l’Òrgan  Unitari de Representació Personal (OURP) la redacció d’una proposta de  
reglament que concreti i detalli tot allò no inclòs en aquesta  programa de directrius generals i 
objectius. 
QUART. Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant publicació del mateix en el 
BOPT per un termini de 20 dies hàbils, per tal de que tots els interessats puguin consultar 
l’expedient, així com, presentar les al·legacions i suggeriments que considerin oportuns. Si 
transcorregut el termini d’exposició pública, comptats a partir de l’endemà de la inserció de 
l’anunci en el BOPT no s’han presentat al·legacions i/o suggeriments, l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord d’aprovació inicial als representants sindicals dels 
treballadors municipals, als efectes de que en tinguin coneixement i puguin presentar les 
al·legacions i consideracions que considerin. 
SISÈ. Comunicar el present acord al departament de Secretaria, Intervenció i de Recursos 
humans de l’Ajuntament d’Amposta. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz, diu que en nom de Demòcrates de Catalunya. En aquest moment 
el Sr. Alcalde intervé per dir que en la sessió de la junta de Portaveus es va acordar que no 
s’admetria que la Sra. Pertegaz, en tant que Regidora no adscrita pogués realitzar les seves 
intervencions en nom d’un partit amb el qual no va concórrer a les eleccions municipals, com 
tampoc ho podran fer en un futur els membres del Grup de CiU, en cas de canviar de 
denominació el partit amb el qual van concórrer a dites eleccions municipals, o el Regidor Sr. 
Ciscar en cas de crear un nou partit. La Regidora Sra. Pertegaz diu que des de la sessió de la Junta 
de Portaveus se li podria haver fet arribar aquest acord abans de la sessió plenària per tenir-ho 
en compte. 
Després d’aquesta prèvia, la Sra. Pertegaz diu que s’ha abstingut en la votació per: primer, per 
que volem veure i valorar aquest procediment, ja que d’entrada se’ns ha donat la informació a 
corre-cuita i manifestem que s’està fent un Catàleg de llocs de treball a mida d’algú i ara toquen 
les productivitats que de fet ja estaven programades; segon, per entendre que aquest nou 
sistema perd l’objetivitat i produirà una situació de subjectivitat i fins i tot conflicte, s’hauria de 
constituir una comissió formada pels caps de departament i els representants del Comitè de 
personal ja que per poder dur a terme una valoració no discriminatòria que han d’estar tots els 
agents representats; i tercer, els nous complements de productivitat d’aquest any estem 
estudiant-los en profunditat per que no els veiem clars, a banda de que aquestos han d’estar 
negociats amb el comitè i no ha estat així. El Regidor Sr. Tomàs Bertomeu respon que per part 
del Comitè s’ha rebut de forma positiva aquest nous criteris, així, s’ha comunicat la proposta a 
l’Òrgan unitari de representació sense que s’hagi rebut cap negativa al mateix, s’intenta dotar 
d’una ferramenta que permeti accedir al complement a tots els treballadors, no només a 4 com 
amb l’anterior equip de govern, els caps de departament deuran fer una bona tasca de valoració 
per l’assignació del complement i acaba dient que no creu necessari crear un nou òrgan, ja que el 
col·lectiu del personal ja està ben representat en el comitè i la proposta contempla l’aprovació 
d’un Reglament en la redacció del qual l’òrgan de representació pot implicar el personal. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP s’ha abstingut en la votació en 
considerar que els criteris són raonables; però, que només són els de l’equip de govern. 



 

La Regidora Sra. Isabel Ferré exposa que l’abstenció del Grup de CiU deriva del següent: els 
cursos de personal realitzats fora de la jornada laboral, serà difícil aconseguir-ho per alguns 
col·lectius de treballadors, ja que no se’n fan (per exemple les netejadores); l’especial rendiment 
ha estat informat favorablement per Secretària, no així per la Interventora qui manté que no es 
pot retribuir el compliment de la jornada de treball; i l’especial rendiment és un criteri subjectiu, 
considera que es deuria treballar per fixar objectius i a tal efecte creu que es deuria treballar més 
la proposta amb la representació sindical dels treballadors per aconseguir la màxima objectivitat. 
El Sr. Alcalde intervé dient que el que s’ha fet es dotar d’una eina oberta, possiblement matisable 
que s’ha d’intentar aplicar de la forma més objectiva possible i amb la menor implicació política. 
Reconeix que és un assumpte complicat i que potser hauria estat millor fer com la Generalitat de 
Catalunya: treure el complement de productivitat; però, la voluntat es incentivar i motivar el 
personal i per allò, possiblement el proper exercici es deurà incrementar la partida. Acaba dient 
que pren en consideració l’abstenció dels Grups de l’oposició com un vot de confiança per 
aconseguir trobar una fórmula que permeti arribar a la solució més objectiva possible. 
 
RATIFICACIÓ DELS ACORDS DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ 
LOCAL. 
En data 27 de maig de 2016 i amb registre d’entrada número 7849, el Consorci de Comunicació 
Local, ens comunica que el Consell General del Consorci de Comunicació Local en sessió de 26 de 
març de 2015, va aprovar els següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així com la seva 
liquidació en els següents termes: 

1. Liquidació a 31 de maç de 2015 
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT: Institució: Diputació de Barcelona – Import: 
3.000€ 
TRESORERIA: Comptes:  
Catalunya Caixa – 0201977143: Import : 78.110,99 € 
Banc de Sabadell – 001389340: Import: 32,48 € 
Caixa de mà: Import: 1.429,55 € 
No hi ha despeses pendents de pagament 

2. Aprovar que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la 
tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà 
íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament del 
Consorci al llarg de tots els anys de funcionament. 

3. Nomenar Liquidador únic del Consorci a J.C.F.; qui fins ara a prestat els seus serveis com a 
tresorer del propi Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de 
liquidació. 

4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de 
Comunicació Local i, en particular, el Protocol de col·laboració entre la Delegació de 
Govern a Catalunya i el Consorci de Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 
d’octubre de 2009. Acord de col·laboració pel qual es formalitza l’encomanda de gestió 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Comunicació local en matèria de 
prevenció de riscos laborals de 15 de desembre de 2010. 

5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma EACAT gestionada pel Consorci 
d’Administració oberta de Catalunya. 

6. Fixar la data d’efectes de la dissolució el 31 de març de 2015. 
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres Públics corresponents 



 

i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
8. Sol·licitar la baixa la Base de datos general de entidades locales de la Oficina para la 

coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Segon. Sotmetre els anteriors acords i l’expedient a informació pública, mitjançant anuncis 
publicats als BOP de Barcelona ( BOPB), Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el 
DOGC i en el tauler d’anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 
dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions 
o al·legacions. 
Tercer. Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el termini 
d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva sense ulterior 
tràmit. 
Quart. Donar trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels acords 
adoptats 
Cinquè. Acordar que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada per les 
entitats consorciades, es publiqui en el BOPB, BOPG, BOPL i BOPT i el de la referència d’aquesta 
publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció general d’Administració Local del 
departament de Governació i relacions Institucionals per a la constància dels acords adoptats i 
de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
Sisè. Facultar el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més eficaç 
desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per a la signatura de tots els documents que 
calgui. 
Setè. Notificar els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de Barcelona, 
encarregant-li el tràmit d’informació pública i determinar; en conseqüència, que els anuncis 
relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar 
separadament cadascuna de les entitats consorciades. 
El Ple de l’Ajuntament d’Amposta en la sessió celebrada el 28 de gener de 2013, va aprovar, entre 
d’altres els següents acords: 
“Atesa l’existència del Consorci de comunicació local, una finalitat del qual és la de promoure les 
activitats de les emissores de ràdio municipals, tot produint i fomentant les seves programacions 
i, en general, la de promoure i col·laborar en totes les activitats conduents al desenvolupament 
del món de la comunicació local. 
Atès que es considera convenient que l’Ajuntament d’Amposta s’integri en el Consorci esmentat. 
Atès que els articles 269.2 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 313.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, preveuen que els ens locals poden integrar-se en els 
consorcis ja constituïts mitjançant la seva adhesió.  
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, els 6 
membres del Grup d’Esquerra i dels 3 membres del Grup del PSC – PM i l’abstenció del membre 
del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament d’Amposta al Consorci de comunicació local. 
SEGON. Acceptar els estatuts del Consorci de comunicació local que figuren incorporats a 
l’expedient administratiu instruït a l’efecte. 
TERCER. Aprovar la formalització del conveni d’adhesió al Consorci de comunicació local segons 
la minuta que s’adjunta. 
QUART. Designar com a representant de l’Ajuntament d’Amposta en el Consell General del 
Consorci de comunicació local a la Sra. Rosa Pertegaz Lafont, Regidora de mitjans de 



 

comunicació. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per tal que en nom i representació de l’Ajuntament 
procedeixi a la signatura del conveni referit en el punt tercer.   
SISÈ. Comunicar el present acord al Consorci de comunicació local “. 
En data 15 de juliol de 2013, es va formalitzar el Conveni interadministratiu per a l’adhesió de 
l’Ajuntament d’Amposta al Consorci de Comunicació Local. En el clausulat d’aquest Conveni 
formalitzat no hi ha cap pacte relatiu a que l’Ajuntament d’Amposta hagués de fer algun tipus 
d’aportació econòmica al Consorci, si bé; a l’article 25 dels Estatuts del Consorci de Comunicació 
Local ( publicat en el BOPB de 16 de febrer de 2011 ) disposa: 
1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 

a) rendiment dels serveis que presti 

b) Aportacions de les entitats consorciades 

c) Subvencions, ajudes i donatius 

d) Productes del seu patrimoni 

e) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d’acord amb les lleis 

2. La participació de les entitats consorciades al finançament de les despeses de funcionament del 

Consorci es realitzarà amb subjecció als percentatges que fixarà cada any el Consell General a través 

del pressupost. 
Al departament de Secretaria municipal no consta la comunicació de cap acord per part del 
Consorci de percentatge de participació de l’Ajuntament d’Amposta a les despeses de 
funcionament del mateix; al igual que no ens consta cap aportació econòmica que l’Ajuntament 
d’Amposta hagi fet al Consorci, si bé, d’ambdós extrems i a efectes de ratificar l’acord de la 
dissolució s’haurà d’informar per la intervenció municipal.  
Fonaments de Dret 
1) La disposició final de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local incorpora la disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, mitjançant la qual s’introdueixen modificacions en el règim jurídic dels 
consorcis, atorgant en la disposició transitòria sisena de la mateixa, un termini d’un any des de la 
seva entrada en vigor, per tal de que els consorcis existent a la seva entrada en vigor, adaptin els 
estatuts reguladors dels mateixos. 
Aquesta modificació introduïda per la Llei 27/2013, fa que en el Estatuts de cada Consorci s’hagi 
d’indicar a l’administració pública a la qual estarà adscrita segons els criteris de prioritat referits a 
la situació en el primer dia de l’exercici pressupostari i per a tot aquest període; suposa també la 
modificació del règim de personal del Consorci, i de les persones que han d’exercir la Secretaria i 
la Intervenció del mateix, la modificació també del règim pressupostari, comptable i de control, 
adaptant-los a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
2) Per altra banda, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i 
d’altres mesures de Reforma Administrativa, en els seus articles 12 a 14, regula el dret de 
separació, dissolució i liquidació dels consorcis, establint-se que les modificacions introduïdes 
per aquesta llei que afecten al règim jurídic dels Consorcis, s’hauran d’incorporar en els Estatuts 
del Consorcis ja existents a la seva publicació, en el termini de 6 mesos des de la seva entrada en 
vigor. Cal dir, però que aquesta modificació dels règim jurídics introduïda per la Llei 15/2014, ha 
estat a la vegada objecte de derogació per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del 
Sector Públic, si bé aquesta derogació feta per la Llei 40/2015 encara no està vigent, en tant, no 
entrarà en vigor fins el dia 2 d’octubre de 2016. Així doncs, l’article 14 de la Llei 15/2014, disposa 
pel que fa a la liquidació del Consorci, el següent: 



 

1. La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas serà causa de dissolució 

que les finalitats estatutàries del consorci hagin estat complerts. 

2. El màxim òrgan de govern del consorci en adoptar l'acord de dissolució nomenarà un liquidador. 

Mancant acord, el liquidador serà l'administrador del consorci. 

3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del consorci de 

conformitat amb el previst en els estatuts. Si no estigués previst en els estatuts, es calcularà 

l'esmentada quota d'acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni 

net després de la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment serà el disposat en els 

Estatuts. 

Mancant previsió estatutària, es tindran en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi 

efectuat cada membre del consorci al fons patrimonial del mateix, com el finançament concedit cada 

any. Si algun dels membres del consorci no hagués realitzat aportacions per no estar obligat a això, el 

criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, si escau, hagués rebut durant el temps 

que ha pertangut en el consorci. 

4. S'acordarà pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de 

liquidació en el supòsit en què aquesta resulti positiva. 

5. Les entitats consorciades podran acordar, amb la majoria que s'estableixi en els estatuts, o mancant 

previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat jurídicament 

adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i aconseguir els objectius del 

consorci que es liquida. 

3) En el Títol VI dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local ( publicats al BOPB de 16 de 
febrer de 2016 ), es regula la separació i dissolució, de la següent forma: 
Article 27 

1. El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb el quòrum assenyalat a 

l’article 14.3 d’aquests Estatuts ( 14.3. Caldrà la majoria qualificada ( 2/3) del nombre 

d’integrants del Consell presents o representants, d’acord amb el sistema establert en els 

paràgrafs anteriors, per a la validesa dels acords sobre modificació d’Estatuts, admissió de 

noves entitats i separació de membres, sens perjudici del que disposa l’article 27.4 ) o per 

impossibilitat legal o material de complir els seus objectius. 

2. L’acord de dissolució determinarà com s’haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci 

i a la revisió de les obres o de les instal·lacions existents 

3. ..................... 

Article 28 

En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en proporció a les 

respectives aportacions. Igualment respondran proporcionalment dels deutes contrets 

4) D’acord amb l’article 324.2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals l’acord de dissolució d’un Consorci l’adoptarà l’òrgan 
superior de govern del Consorci, per la majoria que estableixin els estatuts, i haurà de ser 
ratificat pels òrgans competents dels seus membres. Aquest acord determinarà la forma en que 
hagi de procedir-se per la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i 
instal·lacions existents a les administracions consorciades. 
5) Segons l’article 47.2.g) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de bases de règim local, 
disposa que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de les corporacions per l’adopció d’acords: creació, modificació o dissolució de mancomunitats o 
altres organitzacions associatives, així com l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels 
estatuts. 
6) Per la Secretària municipal s’ha emès l’informe jurídic 16/2016, de 2 de juny, i també s’ha 



 

informat per la Interventora municipal. 
En base als antecedents i als fonaments de dret exposats, el Ple de la Corporació, per unanimitat 
de tots els seus membres, i per tant amb el quòrum de majoria qualificada requerit a l’article 
313.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, acorda: 
PRIMER. Ratificar els acords adoptats pel Consell general del Consorci de Comunicació Local 
adoptats en sessió de 26 de març de 2015, que són els següents: 
A. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així com la seva liquidació 
en els següents termes: 

1. Liquidació a 31 de maç de 2015 
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT: Institució: Diputació de Barcelona – Import: 
3.000 € 
TRESORERIA: Comptes:  
Catalunya Caixa – 0201977143: Import : 78.110,99 € 
Banc de Sabadell – 001389340: Import: 32,48 € 
Caixa de mà: Import: 1.429,55 € 
No hi ha despeses pendents de pagament 

2. Aprovar que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la 
tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà 
íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament del 
Consorci al llarg de tots els anys de funcionament. 

3. Nomenar Liquidador únic del Consorci a J.C.F.,; qui fins ara a prestat els seus serveis com a 
tresorer del propi Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de 
liquidació. 

4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de 
Comunicació Local i, en particular,Protocol de col·laboració entre la Delegació de Govern 
a Catalunya i el Consorci de Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 
d’octubre de 2009. 
Acord de col·laboració pel qual es formalitza l’encomanda de gestió entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Comunicació local en matèria de prevenció de riscos laboral de 
15 de desembre de 2010. 

5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma EACAT gestionada pel Consorci 
d’Administració oberta de Catalunya. 

6. Fixar la data d’efectes de la dissolució el 31 de març de 2015. 
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres Públics corresponents 

i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
8. Sol·licitar la baixa la Base de datos general de entidades locales de la Oficina para la 

coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

B. Sotmetre els anteriors acords i l’expedient a informació pública, mitjançant anuncis publicats 
als BOP de Barcelona ( BOPB), Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el DOGC i en 
el tauler d’anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o 
al·legacions. 
C. Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el termini d’informació 
pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 
D. Donar trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels acords 
adoptats 



 

E. Acordar que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada per les entitats 
consorciades, es publiqui en el BOPB, BOPG, BOPL i BOPT i el de la referència d’aquesta 
publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció general d’Administració Local del 
departament de Governació i relacions Institucionals per a la constància dels acords adoptats i 
de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
F. Facultar el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més eficaç 
desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per a la signatura de tots els documents que 
calgui. 
G. Notificar els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de Barcelona, 
encarregant-li el tràmit d’informació pública i determinar; en conseqüència, que els anuncis 
relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar 
separadament cadascuna de les entitats consorciades. 
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consorci de Comunicació Local als efectes oportuns. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 14 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE 2016. 
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, com a conseqüència de donar compliment a la 
disposició addicional setzena de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera en relació al destí del superàvit pressupostari resultant de la liquidació del pressupost 
2015. 
Atenent que aquest expedient es correspon amb la realització d’una inversió considerada 
inversió financerament sostenible, corresponent a l’actuació 1 del pla estratègic d’enllumenat 
públic, 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 el informe tècnic de l’enginyer municipal aquesta inversió compleix els requisits 
fixats a la disposició addicional 16 del TRLRHL per ser qualificada com a inversió financerament 
sostenible. 

a. La inversió a realitzar té reflex pressupostari en el grup de programes 165. 
b. La despesa de inversió en aquests grups de programa no supera els 10.000.000 euros. 
c. La vida útil d’aquesta inversió supera els 5 anys mínims fixats a dita disposició. 
d. Les despeses a realitzar són imputables al capítol 6 de l’estat de despeses del pressupost 

general de la Corporació. 
e. D’acord amb el pla pressupostari aprovat per Decret d’Alcaldia de 2016, la despesa 

derivada d’aquesta inversió sostenible permet donar compliment durant la seva execució, 
manteniment i liquidació als objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic. 

Atès que d’acord amb les dades obtingudes en la liquidació del Pressupost Municipal de 2013, i 
vist el informe de Intervenció de 24 de març de 2015, l’Ajuntament compleix els requisits fixats a 
la disposició addicional sisena de la LOEPSF, aquesta inversió es finançarà en part del superàvit 
pressupostari en termes de comptabilitat nacional. 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM, dels 2 membres del Grup del PSC – CP, 
del membre del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz i l’abstenció dels 6 membres del 
Grup de CiU, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 14 de modificació del pressupost de 2016 amb les variacions dels 
estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 



 

Modificació de crèdit número14. Crèdits extraordinaris 

Crèdit extraordinari 533.548,17 
Capítol 6: Inversions financerament sostenibles 533.548,17 
Finançament 533.548,17 
Capítol 8: romanent tresoreria despeses generals IFS 533.548,17 

SEGON. 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. 
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini d'exposició al públic 
no es presentin reclamacions. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que ha votat a favor de la proposta per que no es pot deixar 
perdre la possibilitat d’obtenir la subvenció, encara que havent-se publicat la convocatòria FEDER 
el mes de març es podria haver informat abans en alguna comissió sobre la intenció de demanar 
la subvenció. El Sr. Alcalde respon que en part té raó; però, que s’han hagut de moure en funció 
de les circumstàncies, ja que en primer lloc es partia d’una documentació redactada pel CODE 
(auditoria energèrica) que després s’ha vist no era suficient per a totes les actuacions necessàries 
per la substitució de l’enllumenat (canvi de cablejat, reducció de quadres, etc) havent-se de 
contractar treballs tècnics per la redacció dels projectes corresponents; si be és cert que 
aquestes decisions que s’han anat prenent sobre la marxa no justifiquen la manca d’informació, 
si que signifiquen que aquesta no estava complerta. 
La Regidor Sra. Isabel Ferré explica que el Grup de CiU s’ha abstingut en la votació per la manca 
d’informació que podria haver-se facilitat de forma millorable, sense que hagi cap tipus de 
garantia en la incorporació de l’operació en el FEDER. 
 
 
APROVACIÓ DEL DESTÍ DE LA PART DEL SUPERÀVIT EN TERMES CONSOLIDATS QUE 
CORRESPONEN A L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM A REDUIR L’ENDEUTAMENT NET. 
Per Decret d’Alcaldia 521/2016, de 31 de març de 2016, es va aprovar la liquidació del pressupost 
de l’Ajuntament d’Amposta corresponent a l’exercici 2015. 
En data 20 d’abril de 2016 s’emet Informe de Intervenció relatiu al compliment, en termes 
consolidats, de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost general de 
2015, del compliment de la regla de despesa i de l’objectiu de deute. En aquest informe es posa 
de manifest que: “Conseqüentment, i pel que respecta al destí del superàvit pressupostari, 

l’Ajuntament d’Amposta compleix els requisits previstos a la disposició addicional sisena de la LOEPSF 

que regula unes regles especials del destí del superàvit pressupostari. Essent el superàvit pressupostari 

en 2015 en termes SEC de 3.341.931,95 euros, aquest s’haurà de destinar, en primer lloc, a atendre les 

obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior i 

posteriorment a cancel·lar la resta d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, 

comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior. Una volta ateses aquestes obligacions, 

la quantia resultant s’haurà de destinar en 2016 a reduir l’endeutament net o a inversions 

financerament sostenible, d’acord amb allò establert a la disposició addicional sisena de la LOEPSF. Si 

bé s’haurà de comprovar, a l’hora de realitzar la destinació del mateix que es continuen complint els 

requisits previstos a la disposició addicional sisena de la LOEPSF.” 
L’article 32 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera regula el destí 
del superàvit pressupostari, establint que “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se 
sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y 



 

Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento...” 
La disposició addicional sisena de dita norma, fixa una sèrie de regles especials per al destí del 
superàvit, disposant que: 
 “1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las 

Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias: 

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en 

materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad 

nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las 

medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional 

primera de esta Ley. 

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit 

presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional 

o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la 

cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los 

términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a 

cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, 

contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en 

la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo 

dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para 

amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 

Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014. 

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo 

del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo 

largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley 

determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión 

como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al 

crecimiento económico a largo plazo. 

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a 

los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo 

máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad”. 

Vista la proposta presentada per l’Hospital Comarcal d’Amposta, i l’acord adoptat pel Consell 
d’Administracio de dita SAM, de destinar el import de 278.136,22 euros corresponents al 
superàvit pressupostari de dita societat a reduir el seu endeutament net, mitjançant el pagament 
parcial de les quotes restants del leasing del local de rehabilitació del carrer Amèrica, 32-34 
d’Amposta, donat que segons informe tècnic es considera que és l’operació més avantatjosa de 
les diferents operacions d’endeutament vives de l’hospital atès que a la resta de préstec existeix 
comissió per amortització anticipada. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorables dels 11 membres del Grup d’EA – AM, 
dels 6 membres del Grup de CiU, del membre del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa 
Pertegaz i l’abstenció dels 2 membres del Grup del PSC – CP, acorda: 
1. Destinar el import de 278.136,22 euros resultants del superàvit pressupostari en termes 
consolidats de l’Ajuntament d’Amposta a reduïr el deute de l’Hospital Comarcal d’Amposta SAM 
per l’arrendament financer corresponent al local de rehabilitació del carrer Amèrica, 32-34 



 

d’Amposta, sempre i quan aquest destí suposi una minoració del deute viu de l’Hospital Comarcal 
d’Amposta, SAM. 
2. Comunicar a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, que abans del 31/10/2016 hauran de 
comunicar i acreditar documentalment a aquest Ajuntament que s’ha destinat aquest import a 
l’amortització anticipada de dit arrendament financer així com el nou estat d’endeutament de 
l’Hospital Comarcal resultant de dita amortització. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que agraeix l’acceptació de la proposta que va plantejar al 
Consell d’administració de l’Hospital, entenent que no hi havia cap altre remei que adquirir el 
local, encara que haver-ho demanat no suposa que sigui el que li agradi; però, davant l’estalvi de 
10.000 euros va considerar que era una bona solució. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró pregunta si la compra es farà efectiva de forma immediata, 
responent el Sr. Alcalde que es farà amb dues aportacions més s’acabarà de fer el pagament i 
s’atorgarà l’escriptura. Segueix el Sr. Miró dient que l’abstenció del Grup del PSC – CP Segueix el 
Sr. Miró dient que l’abstenció del Grup del PSC – CP es deriva de que, sent cert l’estalvi, s’hauria 
d’haver estat més agosarats en formular una proposta al propietari, tal com ens va comentar el 
Sr. Alcalde que faria en el sentit d’estalviar-nos 200.000 € per aconseguir una rebaixa en el preu i 
que ara és conformi en la rebaixa de l’interès, al pagar-li al comptat.. El Sr. Alcalde diu que es va 
reunir amb el propietari i aquest no va acceptar cap mena de rebaixa sobre el preu mantenint el 
pactat en el contracte, per tant havent compromisos aquestos han de respectar-se, ja sabrà el 
propietari quina vol que sigui la seva relació futura amb l’Ajuntament. El Regidor Sr. Miró 
pregunta si en cas de no fer-se efectiva la compra, el propietari haurà de pagar l’IBI, responent el 
Sr. Alcalde afirmativament i indicant que fins ara no l’havia pagat mai ja que així estava recollit en 
el contracte amb opció de compra. El Sr. Miró diu que aquesta podria haver estat una mesura a 
tenir en compte i que caldria considerar si l’acord és correcte. El Sr. Alcalde diu que si han de 
demanar-se responsabilitats per l’acord han de demanar-se al Consell d’administració de 
l’Hospital, si així ho considera el Grup del PSC pot presentar una moció en aquest sentit; sobre 
aquesta proposta respon el Sr. Miró que no han de ser els Grups de l’oposició els que presentin 
mocions per a demanar que per l’Alcaldia es faci el que ha de fer, responent el Sr. Alcalde que la 
posició de l’equip de govern en aquest assumpte és la que figura en la proposta presentada a 
aprovació plenària. 
La Regidro Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU ha votat a favor de la proposta en considerar 
que els acords han de respectar-se, considerant la solució proposada la millor possible. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la sessió, 
essent les tretze hores i trenta 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, 
 
 


