
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 26 DE SETEMBRE 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 general: 
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 

 

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-sis de setembre 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 general 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 de juliol de 

2016. 
2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 1048 a 1281 del 2016. 
3. Donar compte de contractacions de personal. 
4. Donar compte del Decret 1163/2016, de 21 de juliol, de delegació de 

funcions d’Alcaldia. 
5. Verificació del text refós de la modificació puntual número 37 del 

POUM: “Modificació del capítol quart. Regulació del sòl no urbanitzable”. 
6. Proposta d’adhesió al Grup d’acció local Terres de l’Ebre. 
7. Aprovació de conveni amb el Consell Comarcal del Montsià per la 

regulació de la delegació de la competència de gestió de residus. 
8. Sol·licitud de declaració de compatibilitat per segona activitat privada de 

treballadora municipal. 
9. Sol·licitud d’autorització per al canvi de titularitat de concessió sobre bé 

de domini públic. 
10. Aprovació de la rectificació anual de l’Inventari de béns corresponent a 

31 de desembre de 2015. 
11. Aprovació provisional de l’expedient número 23 de modificació del 

pressupost 2016 per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris. 
12. Proposta d’adaptació del Grup programes “155” al seu equivalent “153” 

segons estructura de pressupostos dels ens locals. 
13. Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1249/2016, d’aprovació de les 

línies fonamentals del pressupost de 2017. 
14. Proposta de modificació de la Circular d’Intervenció 1/2015, reguladora 

de la tramitació dels contractes menors. 
15. Aprovar la relació número 407 de contractes menors tramitats sense 

seguir el procediment establert. 
16. Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment de les 

obligacions trimestrals d’informació de la Llei orgànica 2/2012. Segon 
trimestre de 2016. 

17. Donar compte de l’informe d’Intervenció de seguiment del Pla d’ajust. 
Segon trimestre de 2016. 

18. Donar compte de l’informe d’Intervenció de morositat.  Segon trimestre 
de 2016. 

19. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors. Segon 
trimestre de 2016. 

20. Atorgament de beneficis fiscals per obertura d’establiments. 
21. Resolució d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos. 



22. Moció del Grup municipal de PxC per fer una auditoria per optimitzar 
els recursos de l’Ajuntament d’Amposta. 

23. Moció del Grup municipal de PxC per estudiar obrir la piscina part dels 
mesos de juny i setembre. 

24. Moció del Grup municipal del PSC - CP per la elaboració d’un pla de 
seguretat local a Amposta. 

25. Moció del Grup municipal del PSC-CP per la creació de la figura dels 
vigilants cívics. 

26. Moció dels Grups municipals d’EA – AM, CiU, PSC-CP i PxC d’adhesió de 
l’Ajuntament d’Amposta al projecte de corredor humanitari per a 
refugiats impulsat per Provocant la Pau. 

27. Moció del Grup municipal de CiU per incloure al nomenclàtor dels 
carrers de la nostra Ciutat el nom de “Perla preciosa” 

28. Precs i preguntes. 
 

Abans de l’inici de la sessió el Sr. Alcalde manifesta el condol de tots els 
membres del Consistori a la família per la defunció de la que va ser regidora 
d’aquest Ajuntament, Sra. Margarita Maigí, fent palesa, tanmateix, la 
satisfacció per la tasca desenvolupada per aquella ocupant la Regidoria de 
Cultura, en especial durant l’any 2006 en que Amposta va ser la Capital de la 
cultura catalana, indicant que es farà arribar una carta de condol. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré, en nom del Grup de CiU i en el seu propi, a 
més de sumar-se al condol, agraeix públicament la passió de la Sra. Maigí, 
la seva dedicació i la valentia en que afrontava les adversitats que se li van 
presentar. També fa un agraïment particular per l’ajuda que li va prestar, 
personal i políticament, en iniciar la seva tasca com a Regidora. 
 

Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels 
assumptes inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els 
següents acords: 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 
DE JULIOL DE 2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a 
terme el dia 25 de juliol de 2016. 
 

2. DONAR COMPTE DEL DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1048 A 1281DEL 
2016. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1048 a 1281 de l’any 



2016, restant el Ple assabentat. 
 

3. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
● JC.A.G i M.B. com a peons de la brigada d’obres i serveis, del 2 d’agost al 

4 de setembre de 2016. 
● F.R.M. com a expert taurí del 12 al 21 d’agost de 216 a jornada 

completa, amb l’horari necessari per cobrir els actes taurins de Festes 
Majors d’Amposta 216. 

● C.P.C. com a professora de l’Escola d’Art ESARDI del 6 de setembre al 2 
de novembre de 2016. 

● X.P.V. com a auxiliar administratiu adscrit al Departament d’informàtica 
del 6 de setembre al 5 de desembre de 2016. 

● E.D.R. com a tècnica de Polítiques actives d’ocupació del 6 de setembre 
al 31 de desembre de 2016. 

● V.F.Z. a Director del Centre d’Arts Visuals amb efectes del dia 20 de 
setembre de 2016. 

● O.M.R. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals per un 
termini de sis mesos a comptar a partir del dia 20 de setembre de 2016. 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 

4. DONAR COMPTE DEL DECRET 1163/2016, DE 26 D’AGOST, DE DELEGACIÓ 
DE FUNCIONS D’ALCALDIA. 
Seguidament es dona compte del Decret 1163/2016, de 26 d’agost, que es 
transcriu a continuació: 
“Antecedents: 
Atesa la possibilitat legal de substituir a l’Alcalde, en la totalitat de les seves 
funcions i per ordre del seu nomenament, pels Tinents d’Alcalde en casos 
d’absència, malaltia o impediment, mitjançant delegacions expresses. 
Fonaments de dret: 
D’acord amb el que disposen els articles 38.d), 44.1), 44.2 i 47.2) del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
Resolc: 
PRIMER. Delegar a favor del Sr. Miquel Subirats i Garriga, primer Tinent 
d’Alcalde, la totalitat de les funcions que corresponen a aquesta Alcaldia de 
l’Ajuntament per motius d’absència, durant els dies 26, 27, 28, 29, i 30 
d’agost de 2016. 
TERCER. Publicar la present delegació de funcions en el BOPT . 



QUART. Donar compte al Ple, en la propera sessió que se celebri, del 
contingut de la present resolució de conformitat amb la normativa.” 
El Ple resta assabentat. 
 

5. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 37 
DEL POUM: “MODIFICACIÓ DEL CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DEL SÒL NO 
URBANITZABLE”. 
Atenent que per part d’aquest Ajuntament s’ha tramitat el procediment per 
l’aprovació de la modificació puntual número 37 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Modificació del capítol quart, regulació del sòl no 
urbanitzable, de les Normes Urbanístiques del POUM”. 
Atenent que la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, en 
sessió duta a terme el dia 10 de juny de 2016, va adoptar acord aprovant 
definitivament dita modificació puntual del POUM, supeditant-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de 
l’expedient, incorporant les prescripcions següents: 
1. Cal incorporar a l’article 203 les condicions de l’apartat 7 de l’article 2.3 

de les Directrius del paisatge del PTPTE. 
2. Cal corregir el redactat de l’apartat 3 de l’article 210 segons s’indica a la 

part valorativa de l’acord. 
Atenent que pels Serveis tècnics municipals s’ha formulat el text refós de la 
modificació puntual número 37 del POUM en el qual s’han incorporat les 
prescripcions derivades de l’acord d’aprovació definitiva del mateix per part 
de la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, i per tant 
amb el quòrum de la majoria absoluta legal, adopta els següents acords: 
PRIMER. Verificar el tex refós de la modificació puntual número 37 del 
“Modificació del capítol quart, regulació del sòl no urbanitzable, de les 
Normes Urbanístiques del POUM”, redactat per l’Arquitecte municipal, el 
qual incorpora les prescripcions fixades a l’acord de la Comissió territorial 
d’urbanisme de les Terres de l’Ebre de 10 de juny de 2016, d’aprovació 
definitiva de dita modificació puntual del Pla. 
SEGON. Ordenar que es doni trasllat del text refós de la modificació puntual 
37 del POUM a la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, 
instant la tramitació per la seva publicació en el Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya als efectes de la seva executivitat. 
 

 



6. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE. 
Vista la Resolució del Director General de Pesca i Afers Marítims del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat 
de Catalunya de 5 de setembre de 2016, d’aprovació de selecció de 
l’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre com a entitat candidata per a 
elaborar una estratègia de desenvolupament local participativa. 
Atès que l’article 5 dels estatuts de l’Associació esmentada inclou en el seu 
àmbit territorial, entre altres, el municipi d’Amposta i que l’article 7 dels 
mateixos determina que poden formar part de l’Associació les 
administracions locals incloses en l’àmbit territorial de l’Associació. 
Atès que cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu 
d’interlocutors públics i privats implantats a escala local que defineixen una 
estratègia, informen i assessoren la població rural, mobilitzen i estimulen 
les comunitats amb vista al desenvolupament econòmic i social del seu 
territori i promouen l’execució dels projectes d’inversió que generin 
ocupació o millorin la qualitat de vida. 
Atès que l’article 52.2,b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya atribueix al Ple de la Corporació la competència per adoptar 
els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. 
Atenent que l’article 114.3,d) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya preveu la necessitat del quòrum favorable de la majoria 
absoluta dels membres del Ple per la creació, la modificació i la dissolució 
de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com també 
l'adhesió a aquestes i l'aprovació i la modificació dels seus estatuts. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER.  Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Amposta d’adherir-se a 
l’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal que 
en nom i representació de l’Ajuntament signi tota la documentació 
necessària per a l’efectivitat del present acord.   
TERCER. Comunicar aquest acord al Consorci per a l’Associació Grup d’Acció 
Local Terres de l’Ebre Montsià. 
 

7. APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ 
PER LA REGULACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de 
desembre de 2015, va adoptar l’acord que en la seva part dispositiva es 
transcriu a continuació: 



“... 
SEGON. Aprovar inicialment la delegació de les competències municipals de 
recollida i tractament dels residus sòlids en el Consell Comarcal del Montsià. 
TERCER. L’import màxim de l’aportació econòmica de l’Ajuntament per l’exercici 
de les competències delegades, no podrà ser superior al preu per tona previst en 
el pressupost municipal per a 2015. 
QUART. L’efectivitat de la delegació de competències, el règim per l’exercici de les 
competències delegades, les relacions entre les dues administracions en 
referència a aquestes competències i la resta d’extrems derivats de la delegació 
inicialment aprovada, hauran de ser regulats en el conveni de delegació, que 
deurà ser aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament d’Amposta.” 
Atenent que el Ple del Consell Comarcal del Montsià, en data 8 de juny de 
2016, va adoptar l’acord d’aprovació del Conveni de regulació de la 
delegació de competències de gestió de residus dels ajuntaments de la 
comarcal a favor del Consell Comarcal. 
Atenent que l’article 25.2, apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, atribueix als municipis com a pròpia  
la competència del tractament dels residus sòlids urbans. 
Atenent que l’article 26.1, apartat a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, determina 
com un dels serveis que obligatòriament han de prestar tots els municipis 
del de recollida i tractament de residus. 
Atenent que els articles 167 i 175 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu la 
possibilitat de prestació per la comarca de serveis municipals, en virtut de 
delegació o conveni. 
Atenent que l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals regulen la figura dels convenis de col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la 
prestació de serveis o desenvolupament de competències legalment 
atribuïdes. 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot dels 11 membres del Grup 
d’EA – AM, dels 6 membres del Grup de CiU i dels 2 membres del Grup del 
PSC – CP i l’abstenció del membre del Grup de PxC i de la Regidora no 
adscrita Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el conveni a formalitzar amb el Consell Comarcal del 
Montsià de regulació de la delegació de competències de gestió de residus 
dels ajuntaments de la comarcal a favor del Consell Comarcal. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la 



signatura del conveni que ha estat aprovat. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz exposa que s’ha abstingut en la votació per 
quant aquesta delegació de competències pot comportar un sobrecost per 
a l’any 2017 i la pèrdua de control sobre el servei per part de l’Ajuntament. 
El Sr,. Alcalde respon que la gestió del servei de tots els municipis de la 
comarca està delegat en el Consell comarcal per fer més econòmic el servei, 
simplement per una qüestió d’economia d’escala i, a més a més, aquesta 
delegació data de molts anys enrere. 
 

8. SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER SEGONA 
ACTIVITAT PRIVADA DE TREBALLADORA MUNICIPAL. 
En data  21 de setembre de 2016, amb registre d’entrada número 16.001,. 
I.M.P. com a treballadora de l’Àrea de Polítiques Actives de l’Ajuntament 
d’Amposta, com a Tècnica Orientadora del programa Fem Ocupació per a 
Joves mitjançant un contracte laboral temporal, sol·licita conciliar el lloc de 
treball pel qual està contractat amb l’Ajuntament d’Amposta, amb el 
desenvolupament d’una activitat privada per compte propi de servei de 
reeducacions psicopedagògiques dirigides a un col·lectiu infantil en la 
localitat d’Amposta i en horari de dos tardes a la setmana que sumen un 
total de 5 hores. Manifesta en la seva sol·licitud la I.M.P. que les tasques a 
desenvolupar com el col·lectiu a qui es dirigeixen no coincideixen en cap 
cas amb l’activitat desenvolupada en el sector públic  
Vist l’informe de la Secretària General de la Corporació 20/2016, de 21 de 
setembre, en l’apartat de les conclusions diu: 
“......en relació a la possibilitat de compatibilitzar per I.M.P. per al 
desenvolupament d’una segona activitat en el sector privat per compte propi, a 
realitzar-se durant dues tardes a la setmana, consistent en la prestació d’un 
servei de reeducacions psicopedagògiques dirigides a un col·lectiu infantil en la 
localitat d’Amposta, fora del seu horari laboral; cal dir que atès que I.M.P., 
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 per I.M.P. 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 de la treballadora I.M.P. per al 
desenvolupament d’una segona activitat privada per compte propi, a 
realitzar-se durant dues tardes a la setmana, consistent en la prestació d’un 
servei de reeducacions psicopedagògiques dirigides a un col·lectiu infantil 
en la localitat d’Amposta, fora del seu horari laboral 
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. La treballadora a qui ha estat declarada la compatibilitat està 
obligada 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 la interessada i al 
Departaments de personal i secretaria. 
 



9. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE TITULARITAT DE 
CONCESSIÓ SOBRE BÉ DE DOMINI PÚBLIC. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de 
setembre de 1999, va adjudicar la concessió de l’ús privatiu dels béns de 
domini públic consistents en una part de l’edificabilitat de la zona 
d’equipament del Polígon industrial de Tosses per destinar-la a sales de 
cinema a JB.LL.B. i J.R.R. Concessió que es concreta sobre la finca de 
propietat municipal inscrita en el Registre de la Propietat d’Amposta al 
volum 3604, foli 145, finca número 40384. 
Atenent que mitjançant Decret de  l’Alcaldia de data 31 desembre de 1999, 
va ser acceptada la cessió de la concessió esmentada a favor de la mercantil 
Cinemes Amposta 2000, SL. 
Atenent que per l’administrador únic de la societat Cinemes Amposta 2000, 
SL., en ús de les facultats que li han estat atorgades en virtut de l’article 31 
dels estatuts socials segons resulta acreditat mitjançant la còpia de les 
escriptures de constitució de la societat i de designació d’administrador 
únic, s’ha sol·licitat autorització municipal per procedir al traspàs de la 
concessió de la qual és titular en favor d’una societat de nova creació (en 
endavant “NewCo”). 
Atenent que al junta universal de Cinemes Amposta 2000, SL., en sessió del 
dia 28 de març de 2016, va adoptar l’acord autoritzant l’aportació a la 
NewCo resultant del procés de reestructuració de les societats del grup UCC 
la concessió esmentada, donant compliment al que disposa l’article 160,f) 
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Societats de Capital. 
Atenent que la clàusula 12,b) del Plec de condicions reguladores de la 
concessió reconeix com un dels drets de l’adjudicatari de la concessió el de 
traspassar o arrendar el dret conferit en el seu favor, previ l’atorgament de 
la pertinent autorització per part de l’Ajuntament. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot dels 11 membres del Grup 
d’EA – AM, dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del 
PSC – CP i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz i l’abstenció del 
membre del Grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Autoritzar a la mercantil Cinemes Amposta 2000, SL., per al traspàs 
de la titularitat de la concessió per a l’ús privatiu del be de domini públic 
integrat per una part de l’edificació possible en la zona d’equipament del 
polígon industrial de Toses, per destinar-lo a equipament lúdic (sales de 
cinema) en favor de la societat de nova creació, condicionant l’autorització a 
que la nova societat concessionària compleixi les condicions per ser titular 



de la concessió. 
SEGON. Un cop la nova societat hagi estat creada, es deurà notificar a 
aquest Ajuntament, en el termini màxim de 10 dies des de la seva 
constitució, les dades de la mateixa següents: denominació, adreça social, 
número d’identificació fiscal i dades del representant. 
Igualment es deurà comunicar la inscripció de la nova societat en el  
Registre mercantil, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la 
notificació a la interessada de dita inscripció. 
TERCER. El fet de no comunicar les dades de la nova societat o la seva 
inscripció en el Registre mercantil en el termini atorgat a l’efecte o el fet de 
comprovar que la nova societat no compleixi els requisits i condicions per 
ser titular de la concessió, l’autorització atorgada restarà sense cap mena 
d’efectes. 
QUART. Donar trasllat del present acord a la interessada i al Departament 
de Secretaria. 
 

10. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ ANUAL DE L’INVENTARI DE BÉNS 
CORRESPONENT A 31 DE DESEMBRE DE 2015. 
D’acord amb l’article 222 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 
ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de 
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i valors 
mobiliaris. 
L’inventari  ha d’estar objecte d’actualització continuada sens perjudici de la 
seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas i 
cada cop que es renovi la corporació en el segon. 
Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, rectificació i comprovació de 
l’inventari, d’acord amb els articles 103 a 105 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. Per 
la seva rectificació no es requereix quòrum qualificat, atès l’article 47 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Vist l’expedient constituït per la rectificació de l’inventari, el Ple de la 
Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
 PRIMER. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament 
d’Amposta, el qual compren els béns de domini públic i els patrimonials, els 
drets i valors mobiliaris a 31 de desembre de 2015, amb l’import que hi 
consta a l’expedient. 
SEGON. Remetre certificació del present acord i una còpia del mateix a les 
Administracions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 



l’article 86 del RD 781/1986, de 18 d’abril. 
 

11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 23 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
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: 
Suplements crèdits 
09/1621/46500 Transf. corrent consell recollida escombraries 120.000,00 € 
13/4310/62300 Enllumenat Nadal 9.879,65 € 
01/3380/22609 Festa del Mercat a la Plaça 15.000,00 € 
01/3343/22609 Activitats culturals 30.000,00 € 
08/439/22602 Promoció activitats culturals, recreatives... 9.000,00 € 
11/3384/22609 Balls i recitals 60.000,00 € 
00/9120/22601 Despeses protocol i agermanament St. Jean 9.000,00 € 
09/1533/22199 Material brigada i altres 25.000,00 € 
Total crèdits extraordinaris 277.879,65 
Crèdits extraordinaris 
10/151/60904 Urbanització carrer Terol i pàrquing 22.087,33 € 
09/454/77000 Transferències capital arranjament camins 12.000,00 € 
Total suplements crèdits 34.087,33 
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, l’abstenció del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 6 
membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – CP i de la 
Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient número 23 de modificació del pressupost de 
2016 amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament 
es relacionen: 
Modificació crèdit número 23  crèdits extraordinaris i suplements crèdits 
Crèdit extraordinari 34.087,33 
Capítol 6: Inversions reals 22.087,33 
Capítol 7: Transferències capital 12.000,00 
Suplements crèdits 277.879,65 
Capítol 2: Despeses béns corrents i serveis 148.000,00 
Capítol 4: Transferències corrents 120.000,00 



Capítol 6: Inversions reals 9.879,65 
Finançament 311.966,98 
Capítol 1: Despeses personal 90.135,22 
Capítol 2: Despeses béns corrents i serveis 191.879,65 
Capítol 4: Transferències corrents 7.864,78 
Capítol 8. Romanent tresoreria despeses generals 22.087,33 
SEGON. Modificar l’annex d’inversions del pressupost municipal per a 
l’exercici 2016, incloent aquest projecte nous. 
TERCER. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 
dies hàbils, tant als taulers d'anuncis com al Butlletí oficial de la província, 
als efectes que els interessats puguin presentar les reclamacions que 
creguin adients. 
QUART. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el 
termini d'exposició al públic no es presentin reclamacions. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que ha votat en contra per haver-se 
tornat a passar en el pressupost de Festes i 4.000 € en un escenari, ho 
justifiquen dient que han fet unes festes majors més solidàries; però, creu 
que encara hi han millor formes per aconseguir que els diners siguin 
solidaris, considera que s’ha de mirar amb més cura com es gasten. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el vot en contra del Grup del PSC – CP 
ha estat motivat per quant aquesta modificació pressupostària vulnera dos 
compromisos adquirits per l’equip de govern amb el seu Grup en 
l’aprovació del pressupost: la disminució de 37.000 € de la partida 
d’arranjament de camins i la d’11.000 € de la partida de transport urbà de 
viatgers que havia de destinar-se a fer que el servei fora totalment gratuït. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré explica que el vot en contra del Grup de CiU ha 
estat per quant sembla que a Amposta s’ha acabat la crisi: 60.000 € més per 
a festes, 15.000 més per la Festa del mercat a la plaça, 30.000 per actes 
culturals, això denota una manca de previsió, sense que serveixi de 
justificació esta major despesa dir que les Festes majors han estat més 
solidàries. 
El Sr. Alcalde diu que està d’acord amb la portaveu de CiU i que en el 
pressupost inicial es deurien haver previst per a la Festa major 320.000 
euros i no 260.000, demostrant-se que és un error pensar que es poden fer 
10 dies de festa amb 260.000 euros quan altres municipis gasten una 
mitjana de 50.000 euros per cada dia de festa major; sempre s’ha hagut de 
suplementar la partida per la Festa major, l’any passat per pagar factures 
que estaven al calaix. No pot acceptar que la despesa en aquestes activitats 



afecti la despesa social, totes les partides destinades a aquesta despesa 
social es cobreixen i no es desatén cap ajut, ni als particulars ni a les 
entitats. És possible que aquesta fórmula de festa major no sigui viable se 
n’hagi de plantejar una altra, ara be, l’equip de govern considera que la 
festa major és una forma de dinamitzar comercialment la Ciutat. 
Pel que fa a la intervenció del portaveu del Grup del PSC – CP el Sr. Alcalde 
respon que la disminució de la partida de camins resta compensada amb 
l’increment derivat de l’atorgament de subvencions per aquesta actuació el 
que suposa que totes les previsions es compliran; pel que fa a la gratuïtat 
del transport urbà, el seu Grup també tenia la voluntat de que fora gratuït; 
però, legalment no és possible, per quant el contracte va ser adjudicat en 
un procediment de concurrència competitiva i la seva modificació podria 
suposar la impugnació de la resta de licitadors; de totes formes si el 
portaveu del Grup del PSC troba una fórmula per aconseguir que el servei 
sigui gratuït, estan disposat a adoptar-la, modificant un altre cop el 
pressupost si cal. 
La Regidora Sra., Ferré diu que és lícit emprar la justificació de que tots els 
anys ha de modificar-se el pressupost de festes; però, ara no, ja que ha 
estat una manca de previsió feta de forma voluntària, per quant es sabia 
que 260.000 euros no eren suficients i això ha de qualificar-se 
d’irresponsabilitat; i en quan a la forma de fer oposició, el seu Grup la fa 
com millor ho considera, com ho feia l’actual equip de govern quan estava a 
l’oposició. El Sr Alcalde replica dient que la seva oposició es feia sobre el 
model no sobre els suplements de crèdit que es poguessin aprovar; en 
canvi si considera justificada la queixa de la Sra. Ferré sobre que amb 
260.000 € no es poden fer 10 dies de festa, afegint que si es considera que 
s’ha d’obrir el debat sobre la reducció de la durada estan disposat a parlar-
ne. 
La Regidor Sra. Rosa Pertegaz referma la seva opinió que els temps no 
estan per aquestes despeses mentre hi hagi gent amb necessitats que 
cobri. El Sr. Alcalde repeteix que no es deixa de cobrir cap necessitat i que el 
fet que la festa major gratuïta també suposa una forma de beneficar a les 
persones sense recursos, ja que els permet la seva participació. 
El Regidor Sr. Miró diu que agrairia que a les preguntes fetes pels diferents 
Grups foren respostes pel Sr. Alcalde de forma individualitzada per evitar 
confusions, el Sr. Alcalde ha manifestat que la gratuïtat del transport urbà 
no pot aconseguir-se per un motiu de legalitat, no es pot acudir més a 
aquest argument quan en alguns assumptes (ajuts IBI) la legalitat es deixa 
de banda. Acaba dient que en l’assumpte de la gratuïtat del bus, n’havien de 



parlar i encara estan esperant que els diguin alguna cosa i que sols ha de 
mirar com han baixat el preu del transport públic les poblacions veïnes. El 
Sr. Alcalde respon que, com ja ha dit, en casos d’adjudicació de contractes 
mitjançant concurs la modificació pot comportar la reclamació de les altres 
empreses licitadores, amb la qual cosa la repercussió jurídica no és la 
mateixa en el cas dels ajuts de l’IBI i un concurs. A més a més no és el 
mateix baixar el preu que treure’l totalment com proposa el Grup del PSC – 
CP. 
El Regidor Sr. German Ciscar intervé exposant que els ajuts de l’IBI van ser 
una proposta seva, proposta realista, no com la formulada pel PSC que 
suposava una minoració de la recaptació de 650.000 € (en cas del 10%) i 
1.300.000 € (en cas del 20%). La seva proposta suposa que de 2.600 famílies 
podran gaudir de l’ajut 1.800 i això és realisme, i si hi ha informe 
desfavorable li és igual. 
El Regidor Sr. Miró diu que la rebaixa aprovada suposa un greuge 
comparatiu amb els que tenen la reducció directa de l’Estat, quan altres no 
han pogut accedir a aquesta reducció. El Sr. Alcalde intervé dient que 
aquest assumpte no està a debat i els Grups ja van donar la seva opinió en 
el seu moment, l’equip de govern té la seva i considera que no poden tenir 
el mateix tracte qui ha comprat per invertir que les persones que tenen 
només tenen el seu habitatge. 
El Regidor Sr. Miró diu que la reducció del 6% és bàsicament per als 
tenidors d’immobles i aquí rau el greuge. 
El Sr. Alcalde acaba dient que el seu Grup sempre ha tingut la voluntat 
d’aplicar la rebaixa en l’IBI, com ha fet amb la del 10% del rústic. 
El Sr. Ciscar diu que la quantitat destinada als ajuts, el seu atorgament li 
sembla correcte i si alguna persona es sent perjudicada pot reclamar, donat 
que sols s’ha esgotat un 1% de la recaptació. 
 

12. PROPOSTA D’ADAPTACIÓ DEL GRUP PROGRAMES “155” AL SEU 
EQUIVALENT “153” SEGONS ESTRUCTURA DE PRESSUPOSTOS DELS ENS 
LOCALS. 
Vist l’informe d’Intervenció, del qual en resulta: 
I. En data 30 de maig de 2016 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment 
l’expedient número 13 de modificació del pressupost per suplements de 
crèdits i crèdits extraordinaris, segons el següent resum: 
Modificació crèdit número 13  crèdits extraordinaris i suplements crèdits 
Crèdit extraordinari 1.173.448,80 
Capítol 4: Transferències corrents 1.123.548,49 



Capítol 6: Inversions reals 49.900,31 
Capítol 6: Inversions financerament sostenibles 1.607.141,54 
Suplements crèdits 963.111,98 
Capítol 2: Despeses béns corrents i serveis 139.000,00 
Capítol 6: Inversions reals 200.000,00 
Capítol 9: Passius financers 624.111,98 
Finançament 2.136.560,78 
Capítol 1: Despeses personal 139.000,00 
Capítol 2: Despeses béns corrents i serveis 1.123.548,49 
Capítol 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 
Dintre del capítol 6 es va aprovar la realització de diferents Inversions que, 
per les seves característiques, complien els requisits per poder considerar-
se Inversions Financerament Sostenibles.  
Transcorregut el termini d’exposició pública sense que es presentés cap 
reclamació, aquest expedient va resultar definitivament aprovat. 
II. La disposició addicional setzena 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, regula les inversions financerament sostenibles en l’àmbit de les 
entitats locals. Al seu apartat primer assenyala que la inversió a realitzar, 
per ser considerada inversió financerament sostenible, a banda de la resta 
de requisits que ha de complir, ha de tenir reflex pressupostari en els 
següents grups de programa recollits a l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, 
de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals, i que són:  

“161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 
165. Alumbrado público. 
172. Protección y mejora del medio ambiente. 
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. 
422. Industria. 
425. Energía. 
431. Comercio. 
432. Ordenación y promoción turística. 
441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte. 
442. Infraestructuras del transporte. 
452. Recursos hidráulicos. 
463. Investigación científica, técnica y aplicada. 



491. Sociedad de la información. 
492. Gestión del conocimiento. 

La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de 
programas siguientes: 

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 
155. Vías públicas. 
171. Parques y jardines. 
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico. 
453. Carreteras. 
454. Caminos vecinales. 
933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de 

infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio 
público.” 
En virtut de dit article, les modificacions pressupostàries relatives al grup de 
programa de vies públiques s’han aplicat al grup 155. No obstant això, s’ha 
detectat que aquesta disposició addicional setzena del TRLRHL no està 
actualitzada respecte la modificació introduïda a l’Ordre EHA/3565/2008 per 
l’Ordre HAP/419/2014, que transforma dit grup de programa 155 (vies 
públiques) en el 153 (vies públiques). 
Conseqüentment, i als efectes d’adaptar la classificació per programes de 
les inversions incloses en el grup de programa 155, al seu equivalent en 
l’Ordre que regula l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, el Ple 
de la Corporació, per majoria, amb el vot dels 11 membres del Grup d’EA – 
AM, dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – CP 
i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz i l’abstenció del membre del 
Grup de PxC, acorda autoritzar al Departament d’Intervenció a adequar 
dites aplicacions pressupostàries, que quedaran de la següent manera:  
Inversions financerament sostenibles 
org. progr. econ aplicació pressupostaria inicial actual 
09 1532 60900 Urbanització entorn Oficina 

Turisme 
0,00 74.132,03 

09 1532 60902 Eliminació barreres 
arquitectòniques via pública 

0,00 59.906,03 

10 1532 60902 II Fase urbanització carrer Terol 0,00 99.298,51 
09 1532 60903 Urbanització i adequació zona c/ 

Sant Roc 
0,00 199.988,61 

09 1532 61900 Urbanització parcial carrer 
Gongora 

0,00 60.289,17 

09 1532 61901 Pavimentació carrers varis 0,00 199.559,02 



 

13. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 1249/2016, D’APROVACIÓ 
DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2017. 
Seguidament es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 1249/2016, 
de 14 de setembre, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 
2017, que es transcriu a continuació: 
“Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha habilitat la 
plataforma per la captura de les línies fonamentals dels pressupostos de les 
entitats locals corresponents a l'exercici 2017, concloent el seu termini de 
remissió el dia 14 de setembre de 2015 a les 23,59h (termini 
improrrogable). 
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera disposa que abans de l’1 d’octubre 
les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus 
pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la 
normativa europea. 
2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a 
la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, disposa que les corporacions locals tenen l'obligació 
de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:  
     - Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels 
estats financers. 
     - L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
     - La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema 
Europeu de Comptes.  
     - L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 
3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la 
informació econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la 
Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel 
que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local 



RESOLC: 
Primer.- Aprovar les línies fonamentals del Pressupost Municipal per a 
l'exercici 2017, les quals contemplen el compliment de l'estabilitat 
pressupostària i la regla de despesa, en els termes adjunts. 
Segon.- Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta 
informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar 
compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a 
la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 

14. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA CIRCULAR D’INTERVENCIÓ 1/2015, 
REGULADORA DE LA TRAMITACIÓ DELS CONTRACTES MENORS. 
El Ple de la Corporació, en sessió de 30 de març de 2015, va aprovar la 
Circular Intervenció 1/2015, reguladora de la tramitació dels contractes 
menors. 
A l’apartat 2 de dita circular es regula el procediment de contractació 
respecte els contractes menors de import igual o superior a 1.200 euros 
(IVA exclòs), requerint els mateixos la tramitació de la corresponent 
proposta de despesa i acord de Junta de Govern Local d’autorització i 
disposició de la despesa. 
Donat el volum de facturació d’aquest Ajuntament, es considera que el límit 
de 1.200 euros hauria d’incrementar-se i situar-se en 5.000 euros als efectes 
de donar una major agilitat al procediment de tramitació de les factures.  
Per tot això 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 i 
l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, del membre del Grup de PxC i 
de la Regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda modificar la circular 
d’Intervenció 1/2015, fixant el límit de les despeses que requereixen 
tramitació de la corresponent proposta de despesa i acord de Junta de 
Govern Local en 5.000 euros, de tal manera que la mateixa quedarà 
redactada en els següents termes:  
1. Règim jurídic. 
● Són contractes menors, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP els 

contractes d’obra de import inferior a 50.000 euros i la resta de 
contractes de import inferior a 18.000 euros, IVA exclòs.  

● No podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de 
pròrroga. 

● No seran objecte de revisió de preus. 



● Per a la realització d’aquestes despeses, haurà d’existir crèdit, adequat i 
suficient, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que conti amb l’habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació. 

● La tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i 
que consti factura expedida pel contractista en els termes previstos en el 
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, verificats pels serveis 
tècnics municipals. 

● En els contractes menors d’obra s’haurà d’afegir, a més, el pressupost de 
les obres, sense perjudici que hagi d’existir el corresponent projecte 
quan normes específiques així ho requereixin. Haurà de sol·licitar-se 
igualment el informe de supervisió quan el treball afecti a l’estabilitat, 
seguretat o estanqueïtat de l’obra. 

● D’acord amb l’article 86.2 del TRLCSP no podrà fraccionar-se un 
contracte amb la finalitat de reduir la quantia del mateix, és a dir, els 
umbrals del contracte menor i eludir així els requisits de publicitat o els 
relatius al procediment d’adjudicació que correspongui. 

● Atès l’article 219 del TRLRHL, aquestes despeses no estaran sotmeses a 
intervenció prèvia, sense perjudici de les facultats de fiscalització en fase 
de reconeixement de l’obligació que corresponen a la Intervenció 
Municipal. 

2.- Procediment de contractació respecte els contractes menors de import 
igual o superior a 5.000 euros (IVA exclòs).  
● Les despeses que igualin o superin els 5.000 euros requeriran la 

tramitació de la corresponent proposta de despesa i acord de Junta de 
Govern Local d’autorització i disposició de la despesa. 

● Addicionalment, i donat l’acord plenari de 29 d’abril de 2013, en aquells 
contractes menors d’import igual o superior a 5.000 euros se sol·licitaran 
3 ofertes, havent-se d’adjudicar a aquell que presenti l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

● Els contractes s’hauran de tramitar sempre prèviament a la prestació del 
servei, a l’execució de l’obra o al subministrament i amb l’antelació 
suficient per a poder realitzar tots els tràmits de fiscalització i aprovació 
previs a l’execució dels treballs, subministrament,... d’acord amb la 
normativa de contractació i les bases d’execució del pressupost. Serà 
responsabilitat de cada àrea portar els expedients a temps per a la seva 
tramitació i fer-ho d’acord amb la normativa vigent. 

● Les corresponents àrees gestores cuidaran especialment del no 
fraccionament de les despeses realitzades, amb la finalitat d’eludir els 



requisits de publicitat, el procediment o la forma d’adjudicació que 
correspongui, igualment cuidaran que el preu dels contractes sigui 
l’adequat.  

● Quan la Intervenció Municipal tingui constància de l’existència de 
despeses menors, realitzades sense el preceptiu acord d’autorització i 
disposició de la despesa, per import igual o superior a 5.000 euros, al 
tenir constància de la factura corresponent i si existeix crèdit en 
l’aplicació pressupostària de imputació, s’iniciarà el pertinent expedient 
de subsanació en el qual es farà constar que la despesa no ha estat 
fraccionada i s’acreditarà que els preus s’ajusten als preus de mercat. La 
competència per aprovar aquest expedient de subsanació correspondrà 
al Ple de la Corporació. 

3.- Procediment de contractació respecte els contractes menors de import 
inferior a 5.000 euros (IVA exclòs). 
● En cas de contractes menors per import inferior a 5.000 euros però 

superior a 600 euros, als efectes de no incórrer en nul·litat de ple dret 
per no existència de crèdit adequat i suficient per poder autoritzar, 
disposar i reconèixer l’obligació de pagament, per les diferents àrees 
gestores se podrà sol·licitar a la Intervenció l’oportuna retenció de crèdit. 

● Aquestes àrees gestores seran responsables de fer el seguiment 
d’aquests contractes i del control de la presentació de la factura al 
registre comptable de factures de la Intervenció Municipal. 

● Així mateix, les corresponents àrees gestores  cuidaran especialment del 
no fraccionament de les despeses realitzades, amb la finalitat d’eludir els 
requisits de publicitat, el procediment o la forma d’adjudicació que 
correspongui, igualment cuidaran que el preu dels contractes sigui 
l’adequat. 

● Quan la Intervenció Municipal tingui constància de l’existència de 
despeses menors, realitzades sense la preceptiva retenció de crèdit, per 
import inferior a 5.000 euros, al tenir constància de la factura 
corresponent i si existeix crèdit en l’aplicació pressupostària de 
imputació, correspondrà a l’Alcalde l’aprovació de les mateixes, prèvia 
conformitat de la factura pel Regidor i pel personal municipal 
responsable, així com acreditació que la despesa no ha estat 
fraccionada. 

Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Isabel Ferré pregunta si han d’entendre que els contractes 
menors per una quantia inferior a 5.000 euros requeriran igualment 
proposta de despeses, responent el Sr. Alcalde de forma afirmativa. 



 

15. APROVAR LA RELACIÓ NÚMERO 407 DE CONTRACTES MENORS 
TRAMITATS SENSE SEGUIR EL PROCEDIMENT ESTABLERT. 
Vista la relació d’obligacions número 407, de data 26 de setembre de 2016, 
que ascendeix a un import líquid de 8.324,11 €, la qual comença amb S.V.R., 
per import de 1.089,70 euros, i finalitza amb Filmsnòmades GS, SL, per 
import de 2.000 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 setembre 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 no adscrita  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 8.324,11 €, la qual comença 
amb S.V.R., per import de 1.089,70 euros, i finalitza amb Filmsnòmades GS, 
SL, per import de 2.000 euros. 
 

16. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU AL 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS D’INFORMACIÓ DE LA 
LLEI ORGÀNICA 2/2012. SEGON TRIMESTRE DE 2016. 
A continuació es dona compte de l’informe d’Intervenció que diu: 
“I. Antecedents. 



La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (endavant LOEPSF), regula el principi de 
transparència com a base del funcionament de les Administracions 
Públiques. A l’article 6 s’estableix l’obligació de les Administracions 
Públiques de subministrar tota la informació necessària per al compliment 
de les disposicions de dita llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el 
seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i 
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació 
i tractament de les dades. 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, ha desenvolupat les obligacions de 
subministrament de informació previstes en la LOEPSF. Concretament, 
l’article 16 recull les obligacions trimestrals de informació de les entitats 
locals. 
Atenent a la disposició transitòria única de la Ordre, aquest article ha entrat 
en vigor el dia 1 de gener de 2013.  
L’article 4 de la Ordre imposa la centralització del compliment de la 
obligació de remissió i recepció de informació “En les Corporacions Locals, la 
intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions”. 
II. FONAMENTS DE DRET. 
● Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
● Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

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

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

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

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

obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012. 

● Ordre HAP/2082/2014, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, 
III. INFORME. 
1. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF, i el 
desenvolupament del mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, 
concretament els articles 4 i 16 de la mateixa, aquesta Interventora ha 
complert amb la seva obligació de remissió de subministrament de la 
informació trimestral corresponent al segon trimestre de 2016, en temps i 



forma, el darrer 29 de juliol de 2016. Havent-se tramés la totalitat de la 
informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públicas a 
través de la plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de las 
Entidades Locales”, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al 
present informe justificant de la remissió. 
2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de 
remissió, és part de la que es recull a l’article 16 de la Ordre 
HAP/2105/2012, i s’ha materialitzat en els formularis que ha dissenyat la 
Subdirección General de Estudios Financieros y Financiación de las 
Entidades Locales, complimentats a través de la Oficina Virtual abans 
citada. S’adjunta còpia impresa dels formularis remesos.  
Datos presupuesto actualizado y ejecución 

Resumen Clasificación Económica 

Desglose de Ingresos corrientes 

Desglose de Ingresos de capital y financieros 

Desglose de Gastos corrientes 

Desglose de Operaciones de capital y financieras 

Calendario y Presupuesto Tesorería 

Remanente de Tesorería 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Dotación de plantillas y retribuciones 

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 

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

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 
30/06/2016, 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 8.461.494,66 euros. Respecte el capítols 2 s’ha previst 
una execució del 100% sobre els crèdits definitius a dia 26/07/2016, al igual 
que en el capítol 3 i el 4. Respecte el capítol 6 s’ha previst una execució de 
2.321.157,96 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 i les dades facilitades pel cap de l’OGT.  
4. Pel que respecta a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, les dades i 
estimacions realitzades són les facilitades per dita societat mercantil.  
IV. 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 24,25 i l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, de 2. Finalment, 
la rati del deutes se sitúa 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 de la Corporació resta assabentat. 
 

17. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
D’AJUST. SEGON TRIMESTRE DE 2016. 
Així mateix es dona comte i el Ple resta assabentat de l’informe que es 
transcriu tot seguit: 



“I. ANTECEDENTS DE FET 
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 el 29 de juliol de 2016. 
II. FONAMENTS DE DRET. 
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant rdl 2/2004). 
• RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei 39/1988. 
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura 
dels pressupostos de les entitats locals. 
• Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals. 
• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors. 
• Ordre HAP / 537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de 
certificat individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla 
d'ajust, que preveu el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir 
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 
• Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
• 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; 
III. 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 30 de juny 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 a la vista de les 
estimacions realitzades per l'Oficina de Gestió Tributària d'aquest 
Ajuntament, no es preveuen diferències substancials respecte al que 
estableix el pla d'ajust vigent. 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 la previsió dels DRN a 2016.12.31 d'acord amb les 
estimacions realitzades. Tenir en compte que en el pla d'ajust l'estalvi 
no es va posar en milers d'euros, amb la qual cosa ara al si de 
complir les dades en milers d'euro l'estalvi és menor. 

- 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 aquest Ajuntament, en sessió plenària de 30 maig 2016 
va aprovar destinar part del superàvit resultant de la liquidació del 
pressupost 2015 a amortitzar totalment el capital pendent de l'operació de 
préstec vinculada a aquest mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors. Amb data 4 de juliol de 2016 s'ha dut a terme aquesta 



amortització, amb la qual cosa, aquest és l'últim informe de seguiment del 
pla d'ajust a remetre.” 
 

18. DONARCOMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE MOROSITAT.  SEGON 
TRIMESTRE DE 2016. 
A continuació es dona compte i el Ple de la Corporació resta assabentat dels 
llistats trimestrals de morositat corresponents al segon trimestre de 2016 
comunicats al Ministeri d’acord amb el que disposa l’article 4.1,b) de l’Ordre 
HAP/2015/2013, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 

19. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. 
SEGON TRIMESTRE DE 2016. 
Es dona compte que el període mig de pagament referit al segon 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 24,24 dies. El Ple de la 
Corporació resta assabentat. 
 

20. ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS. 
Vista la sol·licitud presentada per C.S.B., en la qual manifesta que havent 
pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions pel condicionament d’un local per estudi fotagràfic i demana 
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 26 de juliol 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 
45,53 euros. 
 

Vista la sol·licitud presentada pel Bisbat de Tortosa, en la qual manifesta 
que havent pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, 
obres i instal·lacions per la realització d’una obra nova en el barri del Grau, 



consistent en la Casa d’’acollida “Llar Bet-Hània” i demana se li apliqui la 
bonificació que contemplen les ordenances reguladores de la taxa per 
llicència d’obres i de l’ICIO. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 95 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 
2.372,59 euros. 
 

21. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE GOSSOS 
PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 
31/2016 de data 1 de març de 2016, per la infracció de l’article 2.1 de la Llei  
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, consistent en portar el gos de raça pitbull terrier sense morrió a 
la via pública al carrer Mestre Casanoves, 34, segons denúncia efectuada 
pels agents de la Policia Local el dia 3 de febrer de 2016 a les 16:30 hores, 
essent responsable de la mateixa I.T.C.  
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 1 de març de 2015 , va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, considerant deuria aplicar-se una sanció per import de 
150,25 € i concedint-se un termini de deu dies per a formular al·legacions. 
Durant els 10 dies que té l'interessat per realitzar al·legacions,  en el 
període d'audiència a l'interessat, s'han formulat les següents al·legacions: 
“He rebut  el decret 317/2016 assumpte 031/2016 gossos perillosos. 
Demano que s’anul·li l’expedient esmentat ja que em van denunciar per 
portar la meva gossa sense morrió però vull exposar que en el moment 
dels fets la gossa estava lligada i subjecta baix meu a la cadira i jo estava 
assegut subjectant-la  i li havia tret el morrió un moment perquè pogués 
respirar millor ja que s’estava ofegant. Disposo de tota la documentació, així 
com de la Llicència de tinença de gossos perillosos i assegurança de 
responsabilitat civil. No trobo just que se m’imposi aquesta multa i sol·licito 
per favor, se’m retiri la multa."". 
Vist l’informe emès pels agents actuant de la Policia Local, que diu: Que una 
vegada llegides les al·legacions formulades per I.T.C., es ratifiquen amb la 
denúncia realitzada per infracció en matèria de tinença de gossos 
potencialment perillosos. Que a l’apartat de la descripció dels fets varem 
exposar amb claredat que personats al lloc (via pública) s’observa el gos de 
I.T.C. (pitbull terrier) solt i sense morrió, amb concurrència de gent al carrer 



i davant d’un establiment públic.” 
Cap de  al·legacions formulades desvirtuen els fets motivants de la 
instrucció de l'expedient, ni  aporten proves suficients que desvirtuen la 
comissió del fet denunciat, alterant la possible responsabilitat dels 
subjectes de mateix contemplada a l'article 237 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
Resultant que a la vista de les al·legacions i de les actuacions realitzades per 
a l’aclariment dels fets, l’instructor de l’expedient es ratifica en els fets 
indicats en  l’acta de denuncia i en tal sentit es formula la proposta de 
resolució, concedint-li un termini de 10 dies per a formular al·legacions.  
Resultant que el I.T.C. dintre del termini establert, no formula escrit 
d'al·legacions a la proposta de resolució. 
Atenent el que disposen: 
Article 2.1, 7.3,e) i 11.1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 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. 
Art. 53 i 137.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
Art. 62 de la Llei 58/2003 General Tributària, de 17 de desembre de 2003. 
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. Desestimar les al·legacions presentades per I.T.C. contra l'expedient 
de denúncia abans esmentat i estimar comès el fet denunciat. 
Segon. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter greu. 
Tercer. D’acord amb el que disposa  l’article 11.1 de la llei 10/1999 de 30 de 
juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
imposar una multa  per import de  150,25 €, que deurà ingressar a l'Oficina 
de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats a 
l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament: si 
rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes 
següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon 
mes següent. 
 

22. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER FER UNA AUDITORIA PER 
OPTIMITZAR ELS RECURSOS DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
Tot seguit es dona compte de la moció que es transcriu literalment: 



“L’optimització de recursos, es defineix com la millor forma de realitzar una 
activitat. En el món empresarial (privat o públic), l’optimització dels recursos 
té a veure amb l’eficiència (que utilitzem els recursos de la millor manera 
possible, obtenir els màxims beneficis amb els mínims costos). 
Amb l’optimització dels recursos, no busquem només l’eficiència, sinó 
també el fet de ser eficaç. 
La gestió de l’ajuntament, segons molts treballadors (excel·lents 
treballadors), està desfasada, antiquada, és lenta i els fa perdre un munt de 
temps, temps que no poden dedicar a realitzar la seva feina. 
Per això, per posar l’ajuntament al s. XXI, per assolit el màxim d’eficiència, el 
màxim de potencial demanem aquesta auditoria. Això no és una despesa, 
és una inversió, ja que guanyarem tant e estalvi, eficiència, millor servei al 
ciutadà. 
Acords: 
1r. Fer una auditoria per optimitzar els recursos de l’ajuntament en el 
termini de sis mesos, i dur a terme les observacions per què la gestió de 
l’ajuntament estigui al màxim nivell.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. German Ciscar, afegint 
que si es fa l’auditoria i el seu resultat és que la situació actual és bona, ell 
se’n farà càrrec del seu cost. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que votarà en contra de la moció, per 
considerar que aquesta és una feina a fer per l’equip de govern i no 
considera convenient fer la despesa en l’auditoria quan hi ha altres 
assumptes més urgents i no considera que la seva funció sigui la de 
fiscalitzar el personal. Respon el Sr. Ciscar que considera que la seva funció 
és la de realitzar propostes per tal que el municipi funcioni millor i de la 
mateixa forma en que s’han encarregat auditories o projectes a 
professionals externs que permeten millorar l’eficiència ha formulat 
aquesta proposta abans de fer populisme parlant de mala gestió o 
malbaratament de recursos i acaba dient que també estaria encantat de 
que l’auditoria es realitzes sobre la tasca dels regidors i regidores i que en 
tot cas l’auditoria que proposa servirà per optimitzar recursos. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró del que el grup del PSC CP s’abstindrà en la 
votació. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’abstindrà en la 
votació perquè segurament no ho tenen previst al pressupost i ho hauran 
d’incorporar; però, si ho tenen previst perfecte. 
El Sr. Alcalde diu que està d’acord en que l’Ajuntament té molt a millorar, hi 



ha departaments que funcionen millor que altres; però, l’anàlisi no ha de 
centrar-se exclusivament en el personal, també en els processos i eines i en 
aquesta línia està treballant l’equip de govern, en processos i personal amb 
el suport d’una empresa externa, s’està treballant per a que vingui un nou 
tresorer/a i també en procediment telemàtics amb l’OAC. La proposta que 
incorpora la moció no la veu, potser pel terme auditoria que demana es 
pugui canviar per “anàlisi de funcionament” i a més que es deixi per una 
posterior concreció els termes en que s’ha de realitzar. Una auditoria 
només dirà el que ja saben i sobre el que, com ha dit s’està treballant 
notant-se els seus efectes. No es pot pretendre actuar en 6 mesos, sinó que 
ha de fer-se poc a poc, com ja s’està fent. Acaba dient que si el Grup de PxC 
accepta la seva proposta de modificació donarà suport a la moció i en cas 
contrari votaran en contra. 
El Regidor Sr. Ciscar diu que no pot acceptar el canvi, no creu que de les 
actuacions de l’equip de govern s’hagi produït cap canvi (el Sr. Alcalde diu 
que no n’està d’acord), creu que per fer una auditoria no són necessaris 4 
anys, de fet la realitzada per la substitució de l’enllumenat s’ha fet en 4 
mesos (l’únic que s’ha requerit ha estat contractar els suficients 
professionals per a fer-ho en aquest termini) donat que el COPATE no ho va 
fer, afegint que no és una dispesa sinó una inversió. Respon el Sr. Alcalde 
que una feina tant ingent com la implantació d’un sistema de gestió no es 
pot fer en 6 mesos, no servint l’exemple de l’auditoria energètic, ja que no 
s’hauria pogut fer en 4 mesos si abans no s’hagués fet el treball previ pel 
Consell comarcal durant gairebé 4 anys. L’auditoria només farà que 
refermar la feina ja feta, no donarà solucions, l’empresa pública no ho pot 
fer, tant per temes pressupostaris com per exemple per temes d’adscripció, 
a l’Administració de vegades és molt difícil moure fitxes. El Regidor Sr. 
Ciscar replica dient que precisament  demana són solucions a la que respon 
el Sr. Alcalde que ja s’estan implementant amb el treball de l’empresa 
consultora i ratifica la seva proposta de modificació de la moció. 
El Sr. Ciscar diu en relació amb l’empresa consultora demana que es digui 
quant ens costa i que ha fet fins ara i també li demana li pregunti quantes 
auditories de personal ha fet aquesta anteriorment, per tant si l’ajust de 
personal s’ha de fer per la mateixa empresa que treballa amb l’Ajuntament 
no li agrada, per tant no ho accepta, ja que considera que sí es pot fer en 1 
any com a màxim, altra cosa és que l’Alcalde no vulgui adoptar la decisió 
política que cal, en tot cas la responsabilitat serà seva hi haurà d’explicar 
perquè es permet que un agent de la policia local hagi estat durant 15 anys 
sense fer les seves funcions. Respecte aquesta darrera qüestió el Sr. Alcalde 



diu que ja han explicat que l’organització de la policia local està pendent de 
cobrir la plaça d’inspector que ja ha estat convocada.  
Després de les intervencions que han estat transcrites, el Ple de la 
Corporació, per majoria, amb el vot favorable del membre del Grup de PxC, 
l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU i dels 2 membres del Grup del 
PSC – CP i el vot en contra dels 11 membres del Grup d’EA – AM i de la 
Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda rebutjar la moció transcrita. 
 

23. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER ESTUDIAR OBRIR LA PISCINA 
PART DELS MESOS DE JUNY I SETEMBRE. 
Aquest assumpte ha estat retirat de l’ordre del dia a petició del Grup que ha 
presentat la moció. 
 

24. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC - CP PER LA ELABORACIÓ D’UN 
PLA DE SEGURETAT LOCAL A AMPOSTA. 
A continuació es dona lectura a la moció que diu: 
“Els plans de seguretat municipals tenen com objecte les previsions 
contingudes en els plans de protecció civil, de seguretat viària, de seguretat 
en joc i espectacles i altres que els puguin afectar. 
Aquests ha de tenir present els objectius de les polítiques de seguretat 
cordades pels òrgans superiors i de coordinació i les directrius tècniques 
que aprovi el departament titular de les competències en matèria de 
seguretat pública, amb la finalitat de facilitar-ne l'homogeneïtat i la 
integració. 
La Junta Local de Seguretat hauria d'aprovar un Pla General de Seguretat 
Municipal, d’acord amb el que estableix la Llei 4/03, i els plans específics 
que s’escaiguin, tot analitzant la situació de seguretat, definint els  objectius 
generals i les  prioritats, els mitjans i els recursos disponibles, inclosos els 
de seguretat privada que, si escau, es poden utilitzar per assolir-los. Hauria 
d'especificar també, les accions que s'haurien d'emprendre, amb el 
calendari d'aplicació, els mètodes de seguiment i avaluació adequats i el 
període de vigència. 
Atès que el context de crisi actual propicia la utilització dels plans locals de 
seguretat com a eina per prioritzar els objectius de seguretat a assolir, i per 
fer un ús racional i sostenible dels recursos públics disponibles, és a dir dels 
locals. 
Atès que la implementació del Pla de Seguretat d’Amposta, ha de 
comportar entre altres qüestions aspectes de seguretat viària, prevenció i 
coordinació, i que aquesta és una de les actuacions que cal seguir 



fomentant per tal de millorar els resultats en àmbit de la trama urbana 
vianantitzada. 
Atès que el Pla de Seguretat d’Amposta  també ha d’incloure els temes 
relacionats amb la convivència i el civisme, que sovint són la causa de la 
percepció d’inseguretat de la població, afecten l’ús de l’espai públic i la 
imatge de l’entorn. Freqüentment allò que altera la convivència pacífica (i, 
en conseqüència, la seguretat) són determinats conflictes que enfronten 
sectors de la població o les actuacions incíviques d’alguns ciutadans. 
Atès que el Pla local de seguretat ha de preveure els mecanismes de 
seguiment i avaluació que permetin conèixer l’evolució de la seguretat i  
l’impacte de les mesures implantades, i que el seguiment de l’aplicació de 
les mesures ha de permetre adaptar els objectius a les necessitats segons 
l’evolució d’Amposta. 
Atès que el departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya es posa a 
disposició dels municipis per tal d’assessorar i facilitar la redacció dels 
plans. 
PROPOSTA D’ACORD: 
1r.  Iniciar l’elaboració del Pla de Seguretat d’Amposta durant aquest 
mandat. 
2n. Trametre al conseller del departament d’interior la voluntat d’elaborar el 
Pla de Seguretat d’Amposta i el seu calendari, per tal que  quan estigui 
enllestit i aprovat pel Ple Municipal, ho traslladi als òrgans superiors de 
coordinació i de participació, tal i com  preveu la llei.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Francesc J. Miró en els termes en que ha 
estat presentada. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz manifesta el suport a la moció i demana que 
si és possible es faci durant aquest mandat corporatiu. 
El portaveu del Grup de PxC i la del Grup de CiU indiquen que recolzaran la 
moció. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup d’EA – AM també votarà a favor de la moció i 
explica que periòdicament es fan reunions de coordinació, estant prevista 
per al proper mes d’octubre una sessió de la Junta de seguretat. Consideren 
que està bé plasmar damunt el paper les necessitats en aquest aspecte. El 
Regidor delegat de Governació, Sr. Miquel Subirats diu que en la propera 
sessió s plantejarà la realització del Pla local de seguretat. 
Amb les intervencions ressenyades, el ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda aprovar la moció de la que s’ha donat lectura. 
 



25. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER LA CREACIÓ DE LA 
FIGURA DELS VIGILANTS CÍVICS. 
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu; 
“1. Atès que Amposta té un important nombre de parcs, jardins, zones 
verdes i camins per a gaudir  la ciutadania.  
2. Atès que una de les valoracions que té la ciutat és cuidar aquesta verdor i 
el manteniment d’aquests espais, i cal valorar el grau de civisme de la 
ciutadania envers l’abandonament de les deixalles.  
3. Atès que Amposta està rodejat d’espais naturals que conviden a passejar-
hi, a més de les rutes marcades per turisme del municipi.  
4. Atès que tant els parcs de joc, com les zones verdes i el medi natural 
reben l’impacte de la pressió que la ciutadania exerceix, i que la prevenció i 
la informació d’usos és la base per a millor tractament de l’entorn.  
5. Atès que és insuficient el nombre d’agents de la guàrdia urbana i les 
seves funcions no permet una vigilància permanent de l’entorn.  
6. Atesa la preocupació creixent de la ciutadania que fa un ús responsable, 
però la manca de respecte i civisme d’alguns posa en perill la difícil 
convivència entre els diferents usos. 
7. Atès que a la nostra ciutat les persones més grans de 45 anys són el 
col·lectiu més castigat per l’atur i amb unes perspectives més negatives per 
a la seva incorporació al mercat de treball.  
8. Atès que segons l’espai i els usos es pot estudiar quina és la franja 
horària de més pressió de cada indret i per tant fer un escalat de vigilància 
o supervisió.  
9. Atès que un servei de vigilància cívica podria ser extensible o tenir altres 
utilitats (com la sortida dels centres escolars, equipaments esportius, bicis 
per les voreres...), sempre sota l’autoritat de la policia local i sense poder 
sancionador.  
10. Atès que la contractació podria ser a través de plans d’ocupació 
específics.  
PROPOSTA D’ACORD: 
PRIMER. Estudiar  crear la figura del vigilant cívic com a complement a les 
tasques de vigilància relacionades amb la convivència i el civisme i que 
afecten l’ús de l’espai públic, com ara voreres, parcs, jardins, zones verdes, 
camins, o d’altres utilitats... Sempre sota la supervisió i autoritat de la Policia 
Local.  
SEGON. Donar informació  sobre els usos i civisme de l’entorn, així com 
l’elaboració de material didàctic, per tal de conscienciar als usuaris de quin 
pot ser l’impacte i la pressió constant d’un ús indegut i de la necessitat de 



conviure entre els diferents usos (caminants, bicicletes, a cavall, 
corredors...).  
TERCER. Estudiar la creació d’un pla d’ocupació específic amb la voluntat de 
facilitar la inserció d’un nombre de persones majors de 45 anys com a 
vigilants cívics, sempre amb la coordinació i supervisió de la Policia Local.  
QUART. Elaborar  la redacció del reglament dels vigilants cívics estimant les 
seves atribucions i funcions.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Francesc J. Miró en els termes en que ha 
estat presentada. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que s’abstindrà en la votació, en 
considerar que hi ha aspectes de legalitat que han de ser resolts, com 
també la de la temporalitat de les persones adscrites. En qualsevol cas com 
que la moció suposarà la realització d’un estudi, arran del resultat del 
mateix definirà la seva posició. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta que votarà a favor de la moció tot 
dient que han hagut conflictes; però, que es faci l’estudi i si és viable que es 
tiri endavant. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU està a favor de la moció 
en demanar un estudi, ja que caldrà precisar en el reglament els dubtes 
sobre l’autoritat dels vigilants o que estiguin desenvolupades amb la 
temporalitat dels plans d’ocupació quan consideren que deuria tenir un 
caràcter més regular, tot i que hi ha ajuntaments que sí ho fan. Consideren 
que és necessari conèixer el poble i els ciutadans. 
El Sr. Alcalde també mostra el suport del Grup d’EA – AM a la moció per fer 
un reglament; pel que fa a que sigui personal dels plans d’ocupació 
considera que un període mínim de 6 mesos amb una possible pròrroga de 
6 mesos més és suficient; l’autoritat d’aquest vigilants és evidentment 
limitada donat que no són funcionaris però que caldria fer proves per la 
seva selecció, ha de concretar-se en el reglament, si bé considera que la 
seva actuació ha de ser més proactiva que coactiva. 
El Regidor Sr. Francesc Miró acaba dient que la pròpia moció ja recalca tant 
la manca de poder sancionador com que la temporalitat del personal, 
vinculada als plans d’ocupació, sigui fins seleccionar els millor per la funció. 
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 el del membre del 
Grup de PxC i l’abstenció de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, 
acorda prestar la seva aprovació a la moció que ha estat transcrita. 



 

Abans de passar a l’estudi del següent punts de l’ordre del dia, es determina 
que la moció respecte el Projecte de corredor humanitari per a refugiats ha 
de considerar-se presentada per tots els Grups municipals i la Regidora no 
adscrita, Sr. Rosa Pertegaz. Per part d’aquesta es manifesta que no se la té 
en compte en la comunicació prèvia d’alguns assumptes com aquest, 
responent el Sr. Alcalde que té raó, es corregirà, encara que també li consta 
la disculpa del portaveu del Grup d’Esquerra que va coordinar l’actuació. 
 

26. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’EA – AM, CIU, PSC-CP, PXC I LA 
REGIDORA NO ADSCRITA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA AL 
PROJECTE DE CORREDOR HUMANITARI PER A REFUGIATS IMPULSAT PER 
PROVOCANT LA PAU. 
Tot seguit es dona lectura a la moció següent: 
“El nombre total de persones desplaçades per la força en el món ha arribat 
als 65,3 milions. Segons l’ONU, el món viu la pitjor crisi de refugiats des de 
la Segona Guerra Mundial.  
A partir de la segona meitat de 2015, un nombre creixent de persones van 
arriscar les seves vides creuant el Mediterrani, cercant seguretat i protecció. 
Més d’un milió de persones van arribar al sud d’Europa en embarcacions 
precàries durant el 2015, un 84% d’aquestes des dels 10 principals països 
emissors de refugiats, que encapçalen la República Àrab Síria, Afganistan i 
Iraq. La majoria dels nouvinguts (almenys 850.000) van creuar el mar Egeu 
des de Turquia i van arribar a Grècia. L’impacte de la crisi es va notar en tot 
el continent degut al constant trànsit des de Grècia cap a altres països 
d’Europa a través de la ruta dels Balcans Occidentals. 
El 13 de maig de 2015, la Comissió Europea va presentar la seva Agenda 
Europea de Migració, en la que s’establia un plantejament global per a 
millorar la gestió de la crisi dels refugiats. Cal destacar la Proposta de 
Decisió del Consell de la Unió Europea 2015/125 de 27 de maig per a 
l'establiment de mesures provisionals en l'àmbit de la protecció 
internacional en benefici d'Itàlia i Grècia (per a la reubicació de 40.000 
persones), i la Proposta de Decisió del Consell de la Unió Europea 
2015/0209 de 9 de setembre per a l'establiment de mesures provisionals en 
l'àmbit de la protecció internacional en benefici d'Itàlia i Grècia (per a la 
reubicació de 120.000 persones). 
Aquestes propostes van ser ratificades en la Decisió del Consell de Justícia i 
Assumptes d'Interior 2015/1523 de 14 de setembre i en la Decisió del 
Consell de Justícia i Assumptes d'Interior 2015/1601 de 22 de setembre. 



Segons les propostes de la Comissió Europea, el total de refugiats que han 
d'arribar a Espanya en dos anys és de 17.680 (14.931 assignats el 9 de 
setembre de 2015 més els 2.749 de maig de 2015). Formen part dels 
arribats a Itàlia i Grècia, i que s’han de distribuir entre els països de la Unió 
Europea. 
El 9 de març de 2016, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia va tancar 
la seva frontera amb Grècia, taponant d’aquesta manera la ruta dels 
Balcans Occidentals que seguien la majoria de refugiats cap al centre 
d’Europa. A Idomeni, darrer poble de Grècia, van quedar atrapats uns 
14.000 refugiats, encara que la xifra a tota Grècia va ser de més de 55.000. 
Allí van acudir immediatament ONG i voluntaris internacionals. També 
Provocant la Pau va organitzar una missió humanitària al camp de refugiats 
d’Idomeni. 
El 24 de maig de 2016 les autoritats gregues van donar l'ordre de desallotjar 
el camp de refugiats d’Idomeni. Van desplaçar els refugiats a camps 
militaritzats. Provocant la Pau impulsa un projecte de corredor humanitari 
per tal de crear rutes segures des de Grècia a Espanya, tenint en compte la 
normativa europea i espanyola en matèria de seguretat. 
Per tal de tirar endavant aquest projecte, Provocant la Pau, es basa en la 
pròpia experiència de treball amb refugiats, en les propostes de la Comissió 
Europea i les decisions del Consell de Justícia i Assumptes d'Interior en 
matèria de reubicació de refugiats en els països de la Unió Europea, en el 
compromís adquirit per Espanya, i en l'incompliment dels objectius en el 
procés de reubicació de refugiats. 
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels 
següents acords: 
1. Adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al projecte de corredor humanitari 
per a refugiats impulsat per Provocant la Pau. 
2. Donar trasllat de l’acord a la Fundació Provocant la Pau.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda aprovar la moció transcrita. 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada pel Sr. Alcalde en els seus termes. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que el seu partit porta al seu ADN estat 
al costat de les persones, el tema dels refugiats clama el cel s’han de 
prendre mesures per solucionar la seva situació, per això totes les 
actuacions en aquesta línia tenen  el seu suport valorant positivament els 
actes de les persones que es dediquen a ajudar-los. 
El Regidor Sr. Francesc Miró explica que consideren molt important tant el 
suport institucional a les organitzacions que realitzen la tasca en favor dels 



refugiats, com el suport de la gent del poble d’Amposta. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que aquestes organitzacions coneixen 
millor que ningú la tragèdia, per aquest motiu considera que al millor forma 
per actuat es donar suport a organitzacions com la fundació. 
La Regidora Sra. Susanna Sancho destaca la tasca de J.R. i les propostes 
concretes, com la creació del corredor humanitari que, encara que 
depenent de la voluntat del govern de Madrid, pensa que quantes més veus 
vagin en la línia de la moció, més possibilitats hi ha de ser escoltats. 
 

27. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER INCLOURE AL NOMENCLÀTOR 
DELS CARRERS DE LA NOSTRA CIUTAT EL NOM DE “PERLA PRECIOSA”. 
Finalment es dona compte de la moció que es transcriu a continuació: 
 “... L'Ajuntament d'Amposta canviarà els noms dels dos últims carrers que estan 
dedicats a la ciutat a personatges i fets vinculats amb el franquisme. 
Concretament, el canvi es farà als carrers Ruiz de Alda, fundador de la Falange, i 
García-Morato, aviador militar feixista. L'acord es va adoptar en l'últim ple, amb 
l'aprovació d'una moció de l'equip de govern d'EA, que va rebre el suport del 
regidor no adscrit, Germán Ciscar, i del PSC, i l'abstenció de CiU. Aquesta era 
una moció que ERC presentava cada mandat des dels anys 90 i era un 
compromís electoral....”  
Així es feia ressò d’aquesta noticia la premsa escrita del territori. Tot alabant 
també l’oratòria que va fer en la seva defensa, el portaveu del grup d’EA, 
Miquel Subirats, en el decurs del Ple Ordinari del passat 30 de novembre.  
Volem recordar aquí (tirant d’hemeroteca) que, l’any 2008 l'Ajuntament 
d’Amposta va fer una enquesta entre els veïns dels dos carrers. Al Ruiz de 
Alda, de les 63 famílies sondejades, 32 van votar en contra del canvi i 3 a 
favor. Al García-Morato, 19 van votar en contra i 4 a favor.  
El nostre Grup es va abstindré si, però no per voler conservar noms 
feixistes, si no, per la forma en que es decidia, sense que s'obrís un procés 
de participació ciutadana a l'hora d'escollir els nous noms, com es va fer 
anys enrere, vostès ara han segut mes contundents i agosarats.  
Han passat 10 mesos i sembla ser que encara no s’ha decidit quins noms 
nous incloure al nomenclàtor dels carres de la nostra Ciutat, (es parla de 
noms de jocs populars, però tots els pobles del voltant, mes o menys tenim 
els mateixos) es per això que, creiem que seria de justícia també, i 
aprofitant que va sorgir una iniciativa popular en aquest sentit, el proposar 
que un dels noms a incloure al nou nomenclàtor fora el del popular i 
emblemàtic pasdoble dels Junior’s “Perla Preciosa”. I es que, això si que es 
nostre, ningú mes ho te, podran desaparèixer els seus creadors es llei de 



vida, però el pasdoble sempre estarà i serà Ampostí. 
Qui no l’ha escoltat alguna vegada? O a ballat al seu so?.. Orquestres 
catalanes, i de la resta d’Espanya, instrumentistes, versions a ritme de 
rumba o flamenc, Bandes de musica, el tenen incorporat al seu repertori, 
un munt de musics l’han passejat per tots els racons de la nostra geografia, 
be en balls populars o en actes mes rellevants com el concert de Santa 
Cecilia ofert per la Banda Municipal de Musica de Tortosa (amb 
arranjaments de l’ampostí C.R.).  
En resum, Perla Preciosa, sens dubte ha fet Ciutat, ha portat el nom 
d’Amposta a molts de llocs, fruit del treball i l’esforç d’un grup de joves units 
per la musica. Aquest va ser un pasdoble de moda que el grup ampostí Los 
Junior’s va gravar al 1968, i que ells van tocar arreu amb uns arranjaments 
que es mouen entre l’estètica de la cobla i la modernitat del pop ie-ié. Els 
anys han passat, però Perla Precisa ha esdevingut un himne 
transgeneracional, i un clàssic de la cançó popular.  
Per tot plegat, el grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya 
proposa al Ple l'adopció dels següent ACORD:  
Únic: Iniciar els procediments tècnics necessaris per a que un carrer 
d'aquest municipi, i mes concretament el “Garcia-Morato” aprofitant 
l’avinentesa de que, un dels membres fundadors de l’orquestra Junior’s viu 
allí, prengui el nom de “Perla Preciosa”, com a homenatge al treball i l’esforç 
d’aquest grup musical, i en reconeixement de la seva tasca en la divulgació 
del nom d’Amposta 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada pel Regidor Sr. Josep Tomàs Reverté en el termes en 
que ha estat presentada. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz i el Regidor Sr. German Ciscar, manifesten el 
seu suport a la moció. 
La Regidora Sra. Anna Tomàs diu que el Grup del PSC – CP s’abstindrà en la 
votació, consideren que en aquest tema del nomenclàtor de carrers i 
edificis a Amposta ha de fer-se un pas endavant, per aquest motiu el seu 
Grup ha demanat la creació d’una comissió tècnica presidida per la 
Regidora de cultura i integrada per tècnics i persones coneixedores de la 
història d’Amposta, amb la finalitat de recollir propostes de grups, entitats i 
particular i formular propostes de denominació de carrers i edificis amb 
identificació del lloc concret (no és el mateix el cas antic que els barris 
nous), per tant creuen que la proposta de CiU deuria ser analitzada per 
aquesta comissió (els consta que des de la Comissió d’ensenyament i 
cultura s’està treballant en la seva creació) i que sigui aquesta qui formuli la 



proposta d’acord al Ple acompanyada dels motius que justifiquen la 
denominació i de la llegenda a incorporar a la placa (si és el cas) i el mateix 
per altres propostes. 
El Sr. Alcalde diu que la Comissió del nomenclàtor està creada i treballant 
(presidida per la Regidora de cultura), motiu pel qual encara no s’han 
canviat la denominació dels carrers aprovada pel Ple. Pensa que la proposta 
hauria estat millor presentar-se a dita comissió i demana que la moció es 
modifiqui i que l’acord sigui “un carrer, plaça o edifici, preferentment el 
carrer Garcia Morato, sigui denominat perla preciosa” i traslladar-ho a la 
Comissió del nomenclàtor perquè sigui aquesta qui concreti el lloc. El 
Regidor Sr. Reverté diu que si s’hagués volgut presentar la proposta a la 
comissió ho haurien fet així; però, la seva intenció és que sigui el Ple qui 
presti la seva aprovació a la denominació del carrer. El Sr. Alcalde respon 
que ja accepten que s’aprovi que es doni aquesta denominació a algun 
carrer, plaça o edifici de la Ciutat; però, demanen que sigui la comissió qui 
decideixi quin en concret. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que amb aquesta condició d’acceptació de 
la denominació proposada i que únicament s’hagi de decidir on, el Grup de 
CiU accepta la proposta de modificació de la moció formulada pel Sr. 
Alcalde. 
Amb les intervencions transcrites, 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, del membre del Grup de PxC i de la Regidora no adscrita Sra. 
Rosa Pertegaz i l’abstenció dels 2 membres del Grup del PSC – CP, acorda 
aprovar la moció amb la modificació pactada. 
 

28. PRECS I PREGUNTES. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que els interessats van fer cua durant un 
dia i una nit per aconseguir lloc a la plaça de bous de Festes majors i en el 
moment de muntar-se la plaça es van donar 6 números a persones que no 
havien fet cua, passant per davant d’altres que si n’havien fet i pregunta si 
és cert i el motiu. En primer lloc el Sr. Alcalde diu que es va variar el sistema 
perquè l’Ajuntament precisava disposar d’una base de dades dels 
interessats i, tot i la problemàtica que va suposar el canvi de sistema es va 
mantenir per aconseguir aquestes dades la qual cosa permetrà realitzar 
una reunió el mes d’octubre per establir la forma d’assignació de llocs els 
propers anys i, també identificar els propietaris per tal de permetre agilitzar 
el desmuntatge de la plaça. Pel que fa al cas concret objecte de la pregunta, 
el Regidor Sr. Marc Fornós explica que l’explicació ja l’ha donat a les 



persones que li han preguntat, no es va fer res diferent als altres anys, 
inclús aquest any es va posar un plànol amb una càmara enfocant per a 
que la gent ho veies. En el moment de muntar la plaça pot passar, i de fet ja 
ha passat en altres ocasions, que els darrers números de la segona fila es 
quedin sense lloc, aquest any van ser els 5 ó 6 a que es refereix la pregunta, 
als quals, com sempre ha fet la comissió de bous, se’ls va assignar llocs de 
cadafal de primera passant aquests al lloc de cadafal de segona, amb la 
finalitat de no excloure ningú. La Regidora Sra. Pertegaz diu que aquests 5 ó 
6 deien que sense haver de fer cua van tenir lloc a la plaça, la qual cosa va 
molestar als afectats pel canvi que si van fer-ne, respon el Sr. Fornós que 
tothom va fer cua, els que van motivar el canvi estaven a la llista com la 
resta i, a més a més, sabien que podrien quedar-se fora i que només 
entrarien si es fora possible respectar les alçades de cada fila. 
El Regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes i el prec següents: 
1. En relació amb les dues finques propietat de la Diputació que es va 
acordar demanar la seva cessió, pregunta en quina situació està el tràmit. El 
Regidor Sr. Daniel Forcadell respon que després de formular-se la petició a 
la Diputació, aquesta va demanar quin destí es volia donar a les finques, 
fins que no es va acordar que es destinarien a: horts socials, lloc de 
pràctiques de l’Escola de capacitació agrària (qui a més realitzaria 
l’assessorament per als usuaris dels horts socials que ho demanessin) i els 
amics dels cavalls no s’ha pogut indicar aquest destí a la Diputació. El Sr. 
Alcalde acaba dient que han de complir-se els tràmits administratius i s’ha 
hagut de parlar amb els usuaris potencials, la qual cosa ha fet retardar el 
procés que es va demanar al gener. 
2. Les molèsties que es generen al carrer Verge del Pilar per quant un 
establiment comercial aparca els camions sense reserva de càrrega i 
descàrrega s’han convertit en quotidianes, l’Ajuntament va ser diligent 
advertint a l’establiment, sense cap èxit perquè es continua exactament 
igual, li sap greu, però demana que es comenci a denunciar aquesta 
infracció. El Regidor Sr. Miquel Subirats respon que és cert el que ha 
manifestat, han de tenir una reserva d’aparcament per a càrrega i 
descàrrega i no aparcar els vehicles de repartiment al mig del carrer, i així 
es va advertir, en no fer-se cas, ha donat instruccions a la Policia local de 
denunciar les infraccions; però, considera imprescindible la col·laboració 
ciutadana ja que els agents no poden estar pendents d’aquest fet. El 
Regidor Sr. Ciscar pregunta si una fotografia del fet feta per un particular 
seria suficient per iniciar el procediment sancionador, responent el Sr. 
Garriga que sempre que aquesta s’acompanyi d’una denúncia voluntària, sí. 



3. Acaba dient que els operaris d’una de les empreses que realitzen l’estesa 
de cable de fibra òptica no expliquen bé el que estan fent als ciutadans, per 
aquest motiu demana que s¡’enviï una circular informativa explicant qui és 
l’empresa, que estan fent, quin són els drets dels ciutadans, etc. El Sr. 
Alcalde respon que li sembla bé enviar aquesta informació i, considera que 
a més es deurà realitzar una reunió amb l’empresa per ta que els seus 
empleats guardin les formes amb els ciutadans i els facilitin una informació 
clara i suficient. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró formula el prec de que no poden comportar 
que els treballadors de la residència d’avis a les 2 o 3 de la matinada vagin a 
tirar les escombraries molestant als veïns, el Sr. Alcalde respon que el 
dimecres hi ha sessió del Patronat de FUSSMONT i allí tractaran aquest 
tema. 
La Regidor Sra. Isabel Ferré formula les preguntes següents: 
1. El passat mes de desembre de 2015 es va robar el coure de la instal·lació 
d’il·luminació de la Torre de la Carroba i encara no s’ha substituït, pregunta 
si hi ha prevista solució, el Sr. Alcalde respon que s’està treballat pel Regidor 
Sr. Cid, arran de l’atorgament d’una subvenció Leader per la substitució de 
l’enllumenat de Poble Nou es lliuraran recursos per poder emprendre 
aquesta actuació, ja es disposa del pressupost del seu cost. 
2. Van demanar informació sobre si es fa un bon ús dels contenidors de 
recollida d’olis usats i no s’ha donat. El Regidor Sr. Pau Cid explica que ha 
parlat amb l’empresa i l’any passat es van recollir 1.200 quilos (una 
quantitat semblant a la de Reus). La Sra. Ferré pregunta si la voluntat es 
mantenir els mateixos, responent el Sr. Cid que està en estudi alguna 
fórmula que permeti la recollida millorant la neteja de les voreres i la 
possibilitat de que la ubicació sigui variable per afavorir els usuaris. 
3. El més d’abril el Ple va aprovar 2 mocions del Grup de CiU: la primera, 
d’instal·lació de jocs infantils integradors, pregunta si s’ha analitzat la seva 
instal·lació, responent el Sr. Alcalde que està prevista la seva incorporació 
per al pressupost del proper any, continua dient que no ha de donar la 
impressió de que no es compleixen les mocions que s’aproven, ja que altres 
(plans socials d’ocupació, sala de ball de La Lira, etc.) s’han complert i 
l’anterior equip de govern també en deixava de complir de mocions 
aprovades; i la segona, sobre els ajuts a establiments (Amposta prop teu), 
saber si existeix la voluntat d’incorporar-ho el proper any, el Sr. Alcalde 
respon que la idea es atorgar ajuts per millores als comerços, s’està 
treballant i a partir del document base se’n parlarà de la seva implantació 
per a l’any proper. 



  
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per 
acabada la sessió, essent les vint-i-una 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, 
 


