
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 28 D’OCTUBRE 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-vuit d’octubre de dos mil setze. 
 
Essent les tretze hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. 
membres de l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, assistit de la 
sotasignat, Secretària general de la Corporació i estant també present la 
Interventora de fons, Maria del Mar Medall González (qui s’incorpora durant 
la sessió), a l'objecte de dur a terme la sessió extraordinària convocada per al 
dia de la data, amb el següent ordre del dia: 



1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària del 26 de setembre i de 
la sessió extraordinària d’11 d’octubre de 2016. 

2. Donar compte de les contractacions d’urgència 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia 1283 a 1399 de 2016 
4. Resolució de l’al·legació i de les modificacions i, aprovació definitiva 

del Reglament del Banc de Terres de l’Ajuntament d’Amposta i del 
Registre del Banc de Terres Municipal 

5. Atorgament de la Medalla d’Honor de la ciutat d’Amposta al Club de 
Futbol Amposta 

6. Aprovació de l’Addenda 2016 del Conveni de Col·laboració entre 
Ports de la Generalitat i l’Ajuntament d’Amposta per a l’ús de l’edifici 
de la zona de Servei de l’Embarcador d’Amposta 

7. Autorització de la sol·licitud de compatibilitat d’un treballador 
municipal pel desenvolupament d’una segona activitat privada 

8. Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Venda No 
Sedentària a la ciutat d’Amposta 

9. Aprovació inicial de la modificació puntual número 44 POUM:” Canvi 
del paràmetre de parcel·la mínima a l’àmbit 2 de la clau 12a1. 
Favaret (unifamiliar) “ 

10. Aprovació inicial del Pla de Verificació d’Activitats Comunicades 
d’Amposta 2017-2020 

11. Aprovació inicial de la derogació de l’Ordenança d’Obres i 
Instal·lacions de Serveis en domini Públic municipal 

12. Aprovació inicial de la nova Ordenança municipal d’Obres i 
Instal·lacions de Serveis en domini Públic Municipal 

13. Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajudes a la 
contractació de treballadors/es 

14. Aprovació de l’expedient número 26 de modificació del Pressupost 
per Suplements de Crèdit 

15. Expedient número 10, de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 
16. Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals 2017 
17. Donar compte de l’Informe de Morositat 3r trimestre 2016 
18. Donar compte del període mig de pagament 2016 
19. Moció del grup municipal de PSC-CP per instar al Ple a tramitar la 

modificació de la taxa reguladora per l’entrada de vehicles a través 
de les voreres 

20. Moció del grup municipal de PXC per aplicar un Pla urgent per 
arreglar les vorades i les voreres en mal estat que representen un 
perill pels nostres ciutadans 



21. Moció del grup municipal de PXC per fomentar el turisme històric 
22. Moció del grup municipal de CIU perquè la FUSSMONT continuï 

gestionant la residència d’avis. 
23. Precs i preguntes 

 
Abans de l’inici de la sessió el Sr. Alcalde excusa l’absència de la Sra. 
Interventora, que s’incorporarà durant la sessió, per estar moment 
desenvolupant les seves funcions com a membre d’un tribunal de selecció de 
personal. 
 
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 LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 DE 
SETEMBRE I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’11 D’OCTUBRE DE 2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de les actes de la sessió ordinària duta 
a terme el dia 26 de setembre de 2016 i de la sessió extraordinària d’11 
d’octubre de 2016. 
 
2. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
• M.R.R. com a model de l’Escola d’Art del 6 d’octubre de 2016 al 22 de 

juny de 2017. 
• MS.C. per a la realització de les tasques de direcció, organització i 

promoció del Mercat de Santa Llúcia i la campanya de Nadal i Reis del 
10 d’octubre de 2016 al 9 de gener de 2017. 

• S.N.F.  com a enginyera tècnica del 4 d’octubre de 2016 al 3 de gener de 
2017. 

• À.A.S. com a monitora de plàstica a l’escola de Poble Nou del Delta del 
17 d’octubre al 30 de juny de 2017. 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 1283 A 1399 DE 2016 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1283 a 1399 de l’any 2016, 
restant el Ple assabentat. 
 
4. RESOLUCIÓ DE L’AL·LEGACIÓ I DE LES MODIFICACIONS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL BANC DE TERRES DE L’AJUNTAMENT 



D’AMPOSTA I DEL REGISTRE DEL BANC DE TERRES MUNICIPAL 
Per Decret de l’Alcaldia 776/2016, de data 23 de maig de 2016, pel que es va 
incoar l’expedient per a l’aprovació pel Ple municipal del Reglament del 
Banc de Terres de l’Ajuntament d’Amposta, es va emetre l’Informe de 
Secretaria 14/2016, de 23 de maig.  
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 30 de maig de 2016, s’aprovà 
inicialment el Reglament del Banc de Terres de l’Ajuntament i del Registre 
del Banc de Terres municipal. 
L’acord plenari anterior s’exposà en els diaris oficials mitjançant la inserció 
d’un anunci en el DOGC número 7136, de 7 de juny de 2016 i, en el BOP 
número 111, de 10 de juny de 2016, per un termini de 30 dies hàbils a partir 
de la darrera publicació de l’anunci en el BOPT o en el DOGC. 
Durant el termini d’exposició pública es van presentar al·legacions, registre 
d’entrada número 9936, de 30 de juny de 2016, pel Sr. Daniel Forcadell 
Ferreres, en la que sol·licita que s’elimini de l’apartat 2.2. del Reglament del 
Banc de Terres de l’Ajuntament d’Amposta aprovat inicialment, la darrera 
frase que diu “també es preveu la possibilitat de compra-venda”, als efectes 
que sigui sotmès a la deliberació de la Comissió informativa municipal i el 
Ple. 
Per altra banda, el regidor, el Sr. Daniel Forcadell, ha demanat que 
s’incorpori en la redacció d’aquest Reglament aprovada inicialment pel Ple, 
petites modificacions que afecten a procediment i formularis (que estan 
subratllats en blau, en la redacció del Reglament que s’adjunta).  
En data 19 d’octubre de 2016, la Secretària municipal ha emès l’informe 
jurídic número 22/2016, que restarà incorporat com a motivació del present 
acord. 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i l’abstenció 
de la regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar l’al·legació presentada pel Sr. Daniel Forcadell Ferreres, 
quedant la redacció de l’article 2.2 del Reglament de la següent forma: 
“2.2. L'Ajuntament disposarà de sengles formularis d'inscripció al Banc de 
Terres per a propietaris que vulguin llogar les seves terres, i per a persones 
que vulguin terres per cultivar-les en règim d'arrendament. En aquests 
formularis s'anotaran les dades de la persona que signa, així com les 
característiques de la finca, en el cas de I'arrendador potencial, i de 
preferències i exigències pel que fa a la finca, en el cas de I'arrendatari 
potencial”. 



SEGON. Acceptar incorporar les modificacions proposades que afecten 
únicament a procediment i formularis, amb la fi d’agilitzar els procediments 
administratius que es tramitin en aplicació d’aquest Reglament, quedant la 
redacció dels articles 2.4 ,2.5, 2.6 i 2.8.2 del Reglament de la següent 
manera: 
 “2.4 La documentació a aportar per les persones interessades 
(arrendador/a i arrendatari/a potencial) en la inscripció al registre del Banc 
de Terres és la següent: 
• Document identificatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, 

passaport). En cas de representació, a més: el document identificatiu de 
la persona representant. (DNI, NIE, Passaport) i acreditació suficient de 
la representació (mandat, poders notarials o sentència judicial ferma) 

En cas de sol·licitud d'oferiment de terres, a més: 
• Sol·licitud d'oferiment de terra per arrendar, degudament emplenada. 
• Documentació que acrediti que la persona interessada és la propietària 

de les terres que ofereix  (escriptura i/o últim rebut pagat de l'IBI 
rústica). 

• Declaració Única Agrària (DUN) de l'any en curs 
En cas de sol·licitud per arrendar terres, a més: 
• Sol·licitud de terra per arrendar, degudament emplenada. 
• Documentació acreditativa d'estar en situació d'atur, si s'escau. 
• Documentació que acrediti la condició de pagès/a (últim rebut pagat de 

la quota d'autònom agrari), si s'escau. 
En cas de modificació de dades: 
• Sol·licitud de modificació de dades del Banc de Terres, degudament 

emplenada. 
En cas de baixa del registre: 
• Sol·licitud de baixa del registre al Banc de Terres, degudament 

emplenada 
2.5. L'Ajuntament, designarà una persona de la seva estructura com a 
responsable de I'aplicació del Banc de Terres i per tant de la intermediació, 
qui vetllarà que hi constin les dades imprescindibles per a acceptar-Ies i 
validar la seva inscripció al registre.  
2.6. El/la responsable de l’àrea contrastarà la informació expressada en els 
formularis de les ofertes i demandes inicialment el Reglament del Banc de 
Terres de l’Ajuntament d’Amposta que figura inclosa a l’expedient. 
2.8.2.  Disposició de finca confrontant a la finca a arrendar.” 
TERCER. Aprovar definitivament el Reglament del Banc de Terres de 
l’Ajuntament d’Amposta 



QUART. Aprovar definitivament la creació del Registre del Banc de Terres de 
l’Ajuntament d’Amposta 
CINQUÈ. Ordenar la publicació íntegra de l’aprovació definitiva d’aquest 
Reglament en el BOPT i anunci en el DOGC fent una referència a la 
publicació realitzada en el BOPT als efectes de la seva entrada en vigor. 
SISÈ. Ordenar que es publiqui íntegrament en el taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament i en la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
5. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT D’AMPOSTA AL 
CLUB DE FUTBOL AMPOSTA 
L’any 2015, el Club de Futbol Amposta va complir 100 anys de la seva 
fundació, convertint-se en una de les primeres entitats centenàries del 
nostre municipi. Al llarg de tots aquests anys, aquesta entitat ha exercit un 
paper important, no només en la dinamització esportiva de la ciutat, sinó 
també en la seva dinamització social, exercint un paper cohesiu i integrador 
al llarg de tots aquests anys. Pel Club Futbol Amposta hi ha passat, al llarg 
de tots aquests anys, milers d’ampostins, que han format part d’un equip i 
han aprés tots aquests valors. 
D’acord amb les competències que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local atribueix al Ple municipal i l’article 9 
i següents del reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament d’Amposta. 
En base als antecedents i fonaments de dret exposats i, un cop dictaminat 
per la Comissió informativa municipal de mitjans de comunicació i festes, el 
Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Atorgar al Club de Futbol Amposta la Medalla d’Honor de la Ciutat 
d’Amposta amb caràcter retroactiu. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de mitjans de 
comunicació i festes, la Regidora d’ensenyament i cultura, la Regidoria 
d’esports, Intervenció i a l’entitat Club de Futbol Amposta. 
 
6. APROVACIÓ DE L’ADDENDA 2016 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE PORTS DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PER A L’ÚS 
DE L’EDIFICI DE LA ZONA DE SERVEI DE L’EMBARCADOR D’AMPOSTA 
Per acord de Ple celebrat en la sessió de 27 de novembre de 2000, 
s’adoptaren entre d’altres el següents acords: 
“Vist l’esborrany de conveni a subscriure per aquest Ajuntament amb Ports 
de la Generalitat, per a la cessió a aquest Ajuntament de l’ús de l’edifici de la 
zona de servei de l’embarcador d’Amposta. 
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i 



serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, permet la concertació de convenis de col·laboració entre els ens locals 
i altres administracions i particulars per a la prestació de serveis o el 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes als ens locals. 
Atès que l’obra objecte del conveni de col·laboració resulta d’interès per al 
conjunt del municipi, per quant significarà que l’Ajuntament disposarà de 
l’espai necessari per tal de destinar-lo a fins culturals i turístics vinculats a la 
dinamització de les infraestructures portuàries i a la promoció turística de la 
zona, concretament a la ubicació de l’Oficina de turisme i un servei de 
productes autòctons lligat en al promoció turística de la zona. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar el conveni a subscriure amb Ports de la Generalitat, per a 
la cessió a aquest Ajuntament de l’ús de l’edifici de la zona de servei de 
l’embarcador d’Amposta. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Maria Roig Grau, per a la 
signatura del conveni que ha estat aprovat “. 
Donat que l’oficina municipal de turisme s’ha traslladat a l’edifici de l’antic 
escorxador i, per tant, ja no ocupa l’edifici que Ports de la Generalitat, situat 
a la zona de servei de l’embarcador per part de l’Ajuntament d’Amposta, 
que fins ara utilitzava l’Ajuntament en virtut de concessió administrativa, la 
qual fou formalitzada en document administratiu en data 23 d’abril del 
2001, mitjançant la signatura del conveni de col·laboració entre Ports de la 
Generalitat i l’Ajuntament d’Amposta per a l’ús de l’edifici de la zona de 
servei de l’embarcador d’Amposta; es fa necessari aprovar una Addenda 
2016 a l’esmentat conveni, el qual ens ha estat facilitada per Ports de la 
Generalitat de Catalunya, per actualitzar l’objecte del conveni; el qual 
quedarà amb la següent redacció: 
“PRIMER- OBJECTE 
Aquest Conveni té per objecte l’ús de l’edifici de Ports de la Generalitat 
situat en la zona de servei de l’embarcador per part de l’Ajuntament 
d’Amposta en virtut de concessió administrativa, per destinar-lo a oficines 
d’informació i divulgació d’activitats turístiques, esportives, culturals i socials 
vinculades al riu que es poden realitzar a les Terres de l’Ebre i, com a 
finalitat complementària a l’anterior, donar a conèixer els productes 
autòctons del delta de l’Ebre, per un termini de 20 anys “ 
La resta de clàusules del Conveni inicial subscrit en data 23 d’abril de 2001, 
no pateixen cap modificació i continuen vigents. 
L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de 
Règim Local, enumera les competències que té atribuïdes el Ple municipal. 



Els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, permet la 
concertació de convenis de col·laboració entre els ens locals i altres 
administracions i particulars per a la prestació de serveis o el 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes als ens locals. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar l’Addenda 2016 al Conveni subscrit amb Ports de la 
Generalitat el 23 d’abril de 2001, per a la concessió administrativa a favor 
d’aquest Ajuntament per l’ús de l’edifici de la zona de servei de 
l’embarcador d’Amposta. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la 
signatura del conveni que ha estat aprovat 
TERCER. Notificar a Ports de la Generalitat el present acord. 
 
7. AUTORITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D’UN 
TREBALLADOR MUNICIPAL PEL DESENVOLUPAMENT D’UNA SEGONA 
ACTIVITAT PRIVADA 
Vista la petició de declaració de compatibilitat per a l’exercici d’una segona 
activitat realitzada per un treballador d’aquest Ajuntament, el Sr. J.V.S.D. per 
al desenvolupament d’una segona activitat privada. 
Vist l’informe de la Secretària General de la Corporació 21/2016, de 19 
d’octubre, en el que Conclou: “ en relació a la possibilitat de compatibilitzar 
pel Sr. J.V.S.D. per al desenvolupament d’una segona activitat en el sector privat 
per la tarda, fora del seu horari laboral; consistent en dur la comptabilitat en 
una empresa privada, cal dir que atès que el Sr. J.V.S.D., segons la informació 
facilitada pel departament de recursos humans de l’Ajuntament, no percep en el 
complement específic de la seva nòmina el factor d’incompatibilitat; per la qual 
cosa, d’acord amb la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 2 de Tarragona, Sentència número 79/2015, es podria compatibilitzar 
aquesta segona activitat sol·licitada pel Sr. J.V.S.D. 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 les bases del règim 
local i, l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat del treballador J.V.S.D. per al 
desenvolupament d’una segona activitat privada consistent en dur la 
comptabilitat a una empresa privada en horari de tarda (de 17 a 19 hores) 
durant tota la setmana, i per tant, 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. El treballador a qui ha estat declarat la compatibilitat està obligat a 
posar en coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es 
produeixi en les condicions de la segona activitat. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a l’interessat i al Departaments 
de personal i secretaria. 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA A LA CIUTAT D’AMPOSTA 
Vist l’expedient instruït per a la modificació del Reglament de la venda no 
sedentària a la Ciutat d’Amposta. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a 
motivació del present acord. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 



PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de la venda no 
sedentària a la Ciutat d’Amposta. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de 
trenta dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, 
mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, Diari 
Oficial de la Generalitat i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
9. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 44 POUM:” 
CANVI DEL PARÀMETRE DE PARCEL·LA MÍNIMA A L’ÀMBIT 2 DE LA CLAU 
12A1. FAVARET (UNIFAMILIAR) “ 
Vista la proposta de modificació puntual número 44 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Canvi del paràmetre de parcel·la mínima a l’àmbit 2 
de la clau 12a1. Favaret (unifamiliar)”, redactada per l'Arquitecte municipal  
J.C.M. 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, 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, i per tant amb el quòrum de 
la majoria absoluta legal, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 44 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal: “Canvi del paràmetre de parcel·la 
mínima a l’àmbit 2 de la clau 12a1. Favaret (unifamiliar)”, redactada per 
l'Arquitecte municipal J.C.M. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de 
Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el 
que determina l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeixi a la declaració de no 
subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, per quant 
resta exclosa dels supòsits de subjecció a dita avaluació previstos a l’apartat 
1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la 
Província i un dels diaris de major circulació de la Província, als efectes de la 
presentació d’al·legacions o reclamacions. 
QUART. Donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals 
confini amb el municipi d’Amposta. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de 
dictar les disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents 
acords. 
 



Intervencions dels membres 
El Sr. Alcalde diu que li ha sorprès l’abstenció de CIU ja que algunes de les 
parcel·les que va vendre l’Ajuntament, no complien amb la superfície 
mínima de la parcel·la per construir. 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES D’AMPOSTA 2017-2020 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Pla de verificació d’activitats 
comunicades de l'Ajuntament d'Amposta. 
Vist l’Informe de l’enginyer municipal (informe número 22-16, de 19 
d’octubre de 2016), el qual conclou: 
“ Per posar en marxa el PVAC es fa necessari disposar del següent: 
1) Programa informàtic que contempli una potent base de dades on a cada 
registre es puguin definir els camps de control especificats al pla amb els 
filtres que permetin saber en cada moment l’estat de les activitats. Així 
mateix, es indispensable un programa de gestió específic per la generació 
dels documents que formen part del pla i, en conseqüència, poder 
determinar el grau de compliment de l’estat de verificacions segons els 
objectius marcats inicialment. 
2) S’ha de redactar un manual de procediments i d’instruccions de treball 
per canalitzar la documentació i l’assignació de tasques, amb suport gràfic, 
si s’escau, d’un diagrama de flux tant documental com d’assignació de 
responsables. 
3) Donar un temps prudencial i suficient per posar en marxa el pla amb la 
fixació inicial d’objectius reals que es puguin complir. 
Algunes propostes per complementar el pla: 
a) Donat que l’objectiu principal del pla es el control i verificació de les 
activitats classificades com la comunicació prèvia i la declaració 
responsable, es poden afegir a la base de dades altres variables de control 
com p.e. la tipologia d’incidències en l’actuació de verificació amb l’objectiu 
d’establir, en funció de la freqüència, les mesures correctores adients per 
evitar-les o reduir-les. 
b) Introduir, també, a la base de dades un camp on es controlin els numero 
d’hores que es destinen al control de verificació per tipus d’activitat amb 
l’objectiu de calcular el cost de l’actuació per a, posteriorment, i si es 
considera necessari, crear una nova taxa d’activitats o ampliar l’existent. 
c) Delimitar el numero de controls en base a la tipologia d’activitat donant 
una major freqüència a aquelles activitats que tinguin un índex de creticitat 
més elevat. 



Es el que tinc que informar”. 
Vist l’informe de la Secretària municipal número 23/2016, de 25 d’octubre, 
que conclou:  
“Per tot l’exposat, s’informa que caldrà modificar el punt 4.2 del Pla, 
d’organització i recursos humans, per adaptar-lo a les funcions reals que 
realitzen les persones que intervenen en tot el tràmit dels expedient 
d’activitats de l’Ajuntament previ a l’aprovació inicial pel Ple; tret que amb 
l’aprovació inicial d’aquest Pla es busqui també per una reordenació de les 
funcions exercides pel personal administratiu adscrit a aquest 
departament, alleugerant les tasques que fins ara realitzava. Un cop sigui 
subsanat aquesta organització que no s’adequa a la realitat, en quant al 
fons, s’informa favorablement a la proposta, tenint en compte les 
consideracions expressades en l’informe de l’enginyer municipal “. 
Vist el dictamen de la Comissió informativa municipal d’obres i urbanisme, 
el Ple de la Corporació,  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, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla de verificació d’activitats comunicades 
d’Amposta 2017-2020, condicionant aquesta aprovació a que durant el 
termini d’exposició pública s’hauran d’ajustar per l’empresa redactora 
d’aquest Pla, els desajustos observats en l’apartat 4.2 d’acord amb l’informe 
de Secretaria, així com, tenir en compte les consideracions que s’inclouen 
en l’Informe de l’Enginyer. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de 
trenta dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, 
mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la Província, Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Isabel Ferré exposa que per comissió els van informar que 
això tenien previst que ho fes una empresa externa i creuen que ho hauria 
de fer personal propi tot i que  els van dir que no n’hi havia suficient. 
 El Sr. Alcalde respon que es treballarà igual com ho fa la Generalitat de 
Catalunya on hi ha empreses de certificació oficial que validen les activitats. 
La idea és que siguin aquestes empreses les que facin la verificació. 
 
11. APROVACIÓ INICIAL DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA D’OBRES I 
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EN DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 



Vist l’expedient instruït per a la derogació de l’Ordenança municipal d’obres 
i instal·lacions de serveis en domini públic municipal. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a 
motivació del present acord. 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i l’abstenció 
de la regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la derogació de l’Ordenança d’obres i 
instal·lacions de serveis en domini públic municipal. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial de la derogació per 
un termini de trenta dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o 
suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la 
Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
TERCER. Determinar que en cas de no presentació d’al·legacions o 
suggeriments en el termini d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà 
automàticament definitiva, ordenant en aquest cas que es procedeixi a la 
publicació de l’anunci de derogació de l’ordenança en el Butlletí oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
12. APROVACIÓ INICIAL DE LA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES I 
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EN DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Ordenança d’obres i 
instal·lacions de serveis en domini públic municipal. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a 
motivació del present acord. 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup d’EA – AM, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del 
membre del grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i de 
la regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança d’obres i instal·lacions de serveis 
en domini públic municipal que figura inclosa a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de 
trenta dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, 
mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la Província, Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
 



Intervencions dels membres 
El regidor Sr. Francesc Miró, comenta que aquesta ordenança és fruit d’una 
moció que va presentar el seu grup per la qual cosa votaran a favor tot i 
que hi ha parts que no comparteixen perquè no n’estan del tot satisfets, 
com el tema dels pals, ja que volien que es traguessin més aviat. 
 
13. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT 
D’AJUDES A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS/ES 
En relació a les ajudes a la contractació de treballadors/res d’Amposta per 
part d’empreses d’Amposta i de fora d’Amposta per incentivar la creació de 
noves empreses i llocs de treball estables a instància del President de la 
Comissió d’empresa i promoció econòmica, malgrat l’informe d’Intervenció i 
de Secretaria, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 
11 membres del grup d’EA – AM del membre del grup de PxC i de la 
regidora no adscrita, Rosa Pertegaz, l’abstenció dels 6 membres del grup de 
CiU i el vot en contra dels 2 membres del grup del PSC  - CP, acorda: 
PRIMER. Aprovar les bases per l’atorgament d’ajudes a la contractació de 
treballadors/res sota el nom “programa Contracta Amposta”. 
SEGON. Sotmetre les bases aprovades a exposició pública per un termini de 
20 dies mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí oficial de la província 
de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis 
de la Corporació. 
 
Intervencions dels membres 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz, diu que votarà a favor ja que vol veure 
l’evolució perquè comparteix l’objectiu, no obstant, comenta que  hi ha 
informe desfavorable, i diu que si no  s’incorporen noves empreses, el 
projecte fracassarà. 
El regidor Sr. German Ciscar, comenta que va ser ell qui fa 9 mesos va 
presentar aquesta idea. Diu que ha estat treballant les bases amb el Sr. 
Tomàs i sap que és difícil portar empreses noves al municipis, però creu 
que amb aquests incentius serà més fàcil. Explica que la principal 
preocupació és l’atur i hem de procurar que la gent trobi feina, sobretot la 
que gent amb atur de llarga aturada. Explica que les bases són per afavorir 
feines de llarga durada i generar riquesa al municipi.  Comenta que tenim 
un bon departament d’empresa i ocupació el qual intentarà portar noves 
empreses a la ciutat. Abans de la crisi els ingressos a l’Ajuntament 
d'Amposta eren molt elevats. Comenta que tot i l’informe desfavorable, 
perquè els tècnics han de fer la seva feina, els polítics tenen l’obligació de 



defensar aquestes bases per a que la gent pugui trobar feina. Sap que les 
bases són millorables però creu que són els incentius més atractius de tota 
Amposta i que s’ha d’anar tots a una.  
El regidor Sr. Francesc Miró diu que estant d’acord en que s’atorguin 
incentius a les empreses per a que contractin treballadors, però comenta 
que hi ha bases que les aproven per la Junta de Govern Local i altres pel Ple. 
Diu que hi ha un informe contrari emès per Intervenció i Secretaria el qual 
s’ha de tenir en compte. Creu que aquests ajuts haurien d’haver anat a 
empreses del municipi i que la legalitat s’ha de complir sempre, no sols 
quan vulguin i per això votaran en contra perquè pensen que caldria buscar 
altres fórmules que siguin legals ja què som incompetents per raó del 
territori. Comenta que és cert que s’acaben beneficiant persones d’Amposta 
però si es donen a empreses d’aquí, aquests els impostos els pagaran aquí. 
La regidora Sra. Isabel Ferré, diu que el seu grup s’abstindrà. No dubten de 
la bona voluntat de la proposta i de les bases, però ja els van dir la seva 
opinió a la comissió. Comenta que amb l’informe, l’acord serà nul de ple 
dret i això crearà inseguretat jurídica a les empreses que es vulguin acollir 
perquè no tenen la certesa que des d’Intervenció se’ls pagui. Tampoc es va 
donar tota la informació a la Direcció General d’Administració Local i aquest 
matí han rebut un mail d’aclariment de la forma de pagament i pensa que 
s’haurien de repensar aquestes bases perquè crea inseguretat jurídica a 
totes les parts. 
El Sr. Alcalde diu al Sr. Miró, que és competència de l’equip de govern, 
decidir el que passa o no pel Ple i pensa que per la importància de la 
proposta, ha d’anar al Ple. La voluntat de l’Ajuntament d'Amposta és ajudar 
als treballadors d’Amposta i no a les empreses, les quals ja tenen unes 
altres bonificacions. Diu que pensen que és un tema d’interpretació, els 
tècnics fan la seva i la nostra intenció és tirar les bases endavant, sent 
conscients que assumeixen un risc. 
El Sr. Miró diu que en tot moment s’està parlant d’afavorir als ciutadans, i 
aquí es bonifica a les empreses, tot i que, indirectament, també se’n 
beneficien. Comenta que si creuen convenient portar-ho al Ple, han 
d’adoptar un mateix criteri, ja els ajuts a les persones en risc d’exclusió 
social, es van aprovar per la Junta de Govern Local. També diu que els 
polítics no poden interpretar les lleis, ho han de fer els tècnics. Respecte al 
vot en contra, diu que li va preguntar a la Secretària quina connotació 
tindria l’abstenció i els va respondre que al final el sentit de l’abstenció és el 
sentit del vot majoritari i per tant, per això, en ganes d’abstenir-se votaran 
en contra. 



El Sr. Alcalde respon que els ajuts als plans socials no van generar cap 
controvèrsia i per això ho van aprovar per la Junta de Govern Local. 
 
14. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 26 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
Atès que des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2016 el passat 28 de 
desembre de 2015, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses 
que no poden demorar-se fins el pròxim exercici, per a les quals el crèdit 
pressupostat resulta insuficient: 
Suplements crèdits 

07/150/15000 
Incentiu productivitat departament obres i 
urbanisme 560,00 € 

06/132/15000 Incentiu productivitat policia local 9.879,65 € 
07/011/91300 Amortització préstecs fora sector públic 199.981,61 € 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 210.421,26 
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 i dels 2 membre 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: 
PRIMER Aprovar l'expedient número 26 de modificació del pressupost de 
2016 amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament 
es relacionen: 
Modificació crèdit número 26:  suplements crèdits 
Suplements crèdits 210.421,26 
Capítol1: despeses personal 10.439,65 
Capítol 9: passius financers 199.981,61 
Finançament 210.421,26 
Capítol 1: despeses personal 10.439,65 
Capítol 6: despeses de capital 199.981,61 

SEGON. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies 
hàbils, tant als taulers d'anuncis com al Butlletí oficial de la Província, als 
efectes que els interessats puguin presentar les reclamacions que creguin 
adients. 
TERCER Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini 
d'exposició al públic no es presentin reclamacions. 
Intervencions dels membres 
El regidor Sr. Francesc Miró comenta que votaran a favor tot i que no són 



partidaris de tornar diners al banc, s’ha de complir la llei. 
 
15. EXPEDIENT NÚMERO 10, DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a les 
següents factures: 

ORG 
PRO
GR ECON TERCER 

NÚM. 
FRA. 

CODI 
FRA. 

DATA 
RECEPCIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

00 9120 22601 526xxxxxx, S.Q.C. 175 125395 27-sep-16 

R-16401 Import fra. 18 menús 
servits als participants del Delta 
Chamber music Festival.  270,00 € 

      
J43868488-TONDA JOIERS, 
S.C.P - 

V/16-
00007 125516 14-sep-16 

R-15192 Import fra. compra 
polsera d'Amposta plata de llei 
per a Alcaldia.   79,00 € 

      
B65908337-XARXA 
AUDIOVISUAL LOCAL S.L. - 

16000981
RQ 125539 14-sep-16 

R-15338 Import fra. quota 
entitat protocol mes d'agost 
2016.   60,50 € 

      469xxxxx, N.A.H.  12 125839 07-oct-16 

R-17409 Import fra. realització 
fotografia festival Delta 
Chamber.  605,00 € 

      
E43318260-FORN 
ESTRADA, C.B. -  47 125851 10-oct-16 

R-17553 Import fra. servir 150 
entrepans de pernil per a un 
acte de protocol.  270,00 € 

      
B65908337-XARXA 
AUDIOVISUAL LOCAL S.L. - 

16001118
Q 125852 10-oct-16 

R-17554 Import fra. annex-1 
quotes entitats protocol general 
setembre 2016.  60,50 € 

      
53081191C-PAREDES 
MUÑOZ, RAQUEL - 2016/012 124027 01-ago-16 

R-12336 Import fra. Treball 
elaboració del dossier de 
premsa pel DeltaChamber 
Music Fetival 217,80 € 

      530xxxxxx, R.P.M. 2016/011 124028 01-ago-16 

R-12337 Import fra. Treball 
disseny i maquetació llibret  pel 
DeltaChamber Music Fetival 953,48 € 

      
B65908337-XARXA 
AUDIOVISUAL LOCAL S.L. - 

16000846
RQ 124033 01-ago-16 

R-12333 Import fra. Annex 1 
quotes entitats Protocol General   60,50 € 

      
B43400456-L'ITALIA DE 
BERGHEM,S.L. - 04-2016 124057 02-ago-16 

R-12444 Import fra. 14 Sopars 
per als Musics Festival Sander   168,01 € 

      
B43903244-PIXELS & 
IMPRESSIONS S.L. - 000430 124227 04-ago-16 

R-12614 Import fra. 100 Cartells 
Delta Chambers Festival   102,85 € 

      
B43903244-PIXELS & 
IMPRESSIONS S.L. - 000472 124228 04-ago-16 

R-12615 Import fra. 600 Llibrets 
i 50 Camisetes Delta Chambers 
Festival   1.035,51 € 

      
B43903244-PIXELS & 
IMPRESSIONS S.L. - 000442 124230 04-ago-16 

R-12617 Import fra. 50 Cartells 
Delta Chambers Festival   60,50 € 

      

X4074093B-RESTAURANT 
LA GRAMOLA - PIERRE 
JOSEPH DESMONS - 38 124239 05-ago-16 

R-12839 Import fra. Apats 
Músics Festival de Música Delta 
Chamber  465,00 € 

      
E43705953-SANCHO-
BALAGUE C.B. - R54 124241 05-ago-16 

R-12879 Import fra. Lloguer de 
Casa Rural 7 nits per als músics 
participants del Delta Chamber 1.190,00 € 

      
B43252295-FATSINI 
EVENTOS & CARPAS - VE16262 124256 05-ago-16 

R-12892 Import fra. 
Climatització Aire fred Hitecsa i 
insla.lació per al Museu  1.270,50 € 

      
B43831643-MUSIC'S & 
CLASSICS AMPOSTA S.L - A160198 124323 12-ago-16 

R-13442 Import fra. Lloguer 
Piano 1/2 Cua 29/07/2016 i dies 
extres  28-30 per l'àrea de 
Cultura 1.149,50 € 

      
B43373901-ADELL-TORRES 
S.L - 22/2016 124586 26-ago-16 

R-14111  Import fra. 25 Botel 
les de cava per al Concert de 
Cambra Festes Amposta 2016   360,58 € 

      
B43474410-HOTEL CIUTAT 
D'AMPOSTA 8619 124706 31-ago-16 

R-14385 Import fra. 1 habitació 
individual els dies 29/07 i 
30/07/2016 per a Romano 
Ventura 85,00 € 



      
B43474410-HOTEL CIUTAT 
D'AMPOSTA 5600 124707 31-ago-16 

R-14386 Import fra. 1 habitació 
individual els dies 28-29 i 
30/07/2016 per a Carlos Begué 
Soberano 199,50 € 

      B98523004-NOTIKUMI SL - 
NTKF2016
000688 125080 07-sep-16 

R-14778 Import fra. gestió 
entrada Programes 1 2 3 dies 
29-30 DELTA CHAMBERS 
MUSIC  56,10 € 

                8.719,83 € 

01 3331 22609 
C43206663-M.J. LLOMBART 
Y CIA S.R.C. - VE291 125257 26-sep-16 

R-16282 Import fra. lloguer grup 
electrògen per a EUFONIC - del 
02 al 09-09-2016 - CENTRE 
D'ART LO PATI   47,99 € 

01 3331 22609 
B43644103-M&C 
SYSTEMEBRE S.L. - A-106348 125468 07-sep-16 

R-14792 Import fra. Sessió 
portàtil Toshiba Satellite per a 
EL PATI  108,19 € 

01 3331 22609 
B43644103-M&C 
SYSTEMEBRE S.L. - A-106349 125469 07-sep-16 

R-14793 Import fra. Mac Mini 
DC 15 per a CENTRE D'ART 
LO PATI  561,10 € 

01 3331 22609 526xxxxxx, R.R.T. 16/2016 125470 14-sep-16 

R-15278 Import fra. Servei 
premsa i comunic. difusió  a 
14ena Edi.Biennal d'Art 
Amposta  (BIAM) LO PATI 363,00 € 

01 3331 22609 

G59845172-ASSOCIACIÓ 
PER A LES ARTS 
CONTEMPORÀNIES 91/H 125488 16-sep-16 

R-15554 Import fra. Coordinació 
del Projecte Hibridacions i 
Contextos 03. LO PATI  100,00 € 

01 3331 22609 526xxxxxxx, I.A.R. 002108 125489 21-sep-16 
R-15925 Import fra. 12 menús 
per a dinar LO PATI   264,00 € 

01 3331 22609 
B43903244-PIXELS & 
IMPRESSIONS S.L. - 000576 125585 05-oct-16 

R-17146 Import fra. Material 
divers per a CENTRE D'ART LO 
PATI   548,13 € 

01 3331 22609 
B43903244-PIXELS & 
IMPRESSIONS S.L. - 000537 125588 05-oct-16 

R-17148 Import fra. 300 Cartells 
Reset per a CENTRE D'ART LO 
PATI  199,65 € 

01 3331 22609 

B43038710-GINE 
FERRETERIA - 
BRICOLAGE, S.L. - 201600997 125602 15-sep-16 

R-15413 Import fra. compra 
material divers per al Centre 
Arts Visuals Lo Pati.  68,59 € 

01 3331 22609 
A43035682-TRANSPORTES 
BADOCH, S.A. - 40639 125861 10-oct-16 

R-17566 Import fra. despeses 
enviament paquets del centre 
d'Arts Visuals Lo Pati.  466,96 € 

01 3331 22609 
B43644103-M&C 
SYSTEMEBRE S.L. - A-107017 125866 11-oct-16 

R-17629 Import fra. compra 
WiFi- AP range expander TP-
Link per al Centre Arts Visuals 
Lo Pati. 27,75 € 

01 3331 22609 
B55653489-PLAN 9 
CULTURAL SL - 07 123931 29-jul-16 Participació    9.135,50 € 

01 3331 22609 
B43903244-PIXELS & 
IMPRESSIONS S.L. - 000470 124229 04-ago-16 

R-12616 Import fra. Impressió 
Mapes sobre Cartolina 
"Eucatives Biam"  24,50 € 

01 3331 22609 
B43831643-MUSIC'S & 
CLASSICS AMPOSTA S.L - A160199 124322 12-ago-16 

R-13443 Import fra. Lloguer 
Maerial per  Lo Pati   72,35 € 

01 3331 22609 
A61895371-ISS SOLU. DE 
LIMPIEZA DIRECT, SA - 

201604644
9 124448 01-sep-16 

Import fra. servei neteja 
Residencia Artistes a BALADA 
mes  D'AGOST'16.-  49,11 € 

01 3331 22609 
B43252295-FATSINI 
EVENTOS & CARPAS - 74 124505 06-sep-16 

TARIMA ULLALS DE 
BALTASAR dia 03/09/2016 
Eufònic    121,00 € 

01 3331 22609 
B43903244-PIXELS & 
IMPRESSIONS S.L. - 000491 124517 16-ago-16 

R-13566 Import fra. 400 Cartells 
Eufònics B/N i 1 lona per al 
centre d'Arts Lo Pati  154,88 € 

01 3331 22609 

B55516082-FUSTES ROCA I 
CODORNIU S.L. - (ULL 
EMBARGAT) 110 124544 22-ago-16 

R-13707 Import fra. Compra de 
fusta 7249 per al Centre Lo Pati  76,23 € 

01 3331 22609 381xxxxxx, J.M.d.L. 1605 124567 23-ago-16 

R-13816 Import fra. Minuta per 
realització d'Arts vs Escena al 
Centre d'Art Lo Pati  1.000,00 € 

01 3331 22609 217xxxxxx. A.R.C. 2016/13. 124609 13-sep-16 

R-15078 Import fra. Participació 
en el cicle "Durant l'exposició el 
centre romandrà tancat" Ver 
Nieve"  1.200,00 € 



01 3331 22609 

G55543128-ASSOCIACIÓ 
AMICS DEL JAZZ DE LA 
RIBERA D'EBRE - 10/2016 124653 26-ago-16 

R-14097 Import fra. Sirga i 
reconvert projec 16/07/2016   600,00 € 

01 3331 22609 
B43231471-ELECTRO 
FERRÉ, S.L. - VC6450 124656 30-ago-16 

R-14267 Import fra. Soport One 
For all i cable RCA per a Centre 
d'art Lo Pati  29,80 € 

01 3331 22609 465xxxxxx, D.G.T. 013/2016 124669 30-ago-16 

R-14277 Import fra. Minuta per 
formar part de jurat de la 
Biennal d'Art d'Amposta 2016 al 
centre d'art Lo Pati 450,00 € 

01 3331 22609 

B64694219-GESTION DE 
HIPERMERCADOS 
CAPRABO EISA, S.L.U. - 08000043 124685 26-ago-16 

R-14054 Import fra. Compra de 
menjar divers per àrea de 
cultura  28,68 € 

01 3331 22609 432xxxxxx, M.C.C. 08/2016 124747 01-sep-16 
R-14462 Import fra. Minuta per 
exposició al Centre d'Art Lo Pati  300,00 € 

01 3331 22609 476xxxxxx, M.P.C. M058 124801 06-sep-16 
R-14706 Import fra. Disseny 
d'activitats educatives    400,00 € 

01 3331 22609 476xxxxxx, M.P.C. M060 124802 06-sep-16 

R-14707 Import fra. 
Programació de les Activitats 
educativesa l'exposició de la 
BIAM 2016  550,00 € 

01 3331 22609 476xxxxxx, M.P.C. M062 124803 06-sep-16 
R-14708 Import fra. Disseny 
d'activitats educatives   400,00 € 

01 3331 22609 
A43035682-TRANSPORTES 
BADOCH, S.A. - 40513 124969 06-sep-16 

R-14696 Import fra. Transports 
realitzats a Reus i Vidreres   152,48 € 

                17.499,89 € 

01 3340 22609 
G43315654-COBLA LA 
PRINCIPAL RAPITENCA - 2/2016 125437 15-sep-16 

R-15521 Import fra. Actuació de 
la Cobla La Principal Rapitenca 
audició de Sardanes a la Diada 
D'Amposta 11-09-2016 650,00 € 

      J43936095-FERRERES SCP  A/170 125910 06-oct-16 

R-17353 Import fra. lloguer 
cadires de fusta per a la ballada 
de Sardanes Diada 11 setembre 
2016. 121,00 € 

                771,00 € 

01 3380 22609 785xxxxxx, A.E.Z.B. 1/2016 125191 16-sep-16 

R-15589 Import fra. minuta 
feines indumentària musical "Els 
nebots del capità" Festa Mercat 
a la Plaça. 535,00 € 

      
B43415967-VIDAL SABATÉ, 
S.L. - 36.018.584 125427 04-oct-16 

R-17031 Import fra. 
subministrament ampolles aigua 
Festa Mercat a la Plaça.  56,89 € 

      
B43415967-VIDAL SABATÉ, 
S.L. - 36.018.720 125428 04-oct-16 

R-17037 Import fra. 
subministrament amplles de 
vermut i sifó al Casino Festa 
Mercat a la Plaça. 225,27 € 

      
B43415967-VIDAL SABATÉ, 
S.L. - 36.018.928 125430 04-oct-16 

R-17032 Import fra. 
subministrament ampolles 
d'aigua Festa Mercat a la Plaça.  29,05 € 

      409xxxxxx, M.S.C. 2/2016 125444 26-sep-16 

R-16286 Import fra. minuta 
desenvolupament publicitat 
genèrica Festa Mercat a la 
Plaça a altres festes i fires 
similars. 175,00 € 

      J43936095-FERRERES SCP  A/45 122370 07-jun-16 

R-8376 Import fra. lloguer 
cadires, taules i carpes activitats 
Festa Mercat a la Plaça- AC 
PLE  1.933,58 € 

      

40931907A-BIOSCA ALBIOL 
JACQUELINE-ESCOLA DE 
DANSA - 2 122866 21-jun-16 

R-9436 Import fra. minuta 
treballs realitzats a la Sarsuela 
"Els nebots del capità" Festa 
Mercat Plaça- AC PLE  2.400,00 € 

      526xxxxxx, M.N.R. 74 123401 14-jul-16 
Import fra. material divers per 
les Marfantes, Festa del Merrcat  267,20 € 

      
B43490176-LAVANDERIAS 
CASAJUST S.L. - 16063 123430 13-jul-16 

Import fra. Mantel i Carpes amb 
cordons Festa del Mercat a la 
plaça  1.005,51 € 



      

B55516082-FUSTES ROCA I 
CODORNIU S.L. - (ULL 
EMBARGAT) 65 123471 13-jul-16 

Import fra material divers per a 
la Plaça del Mercat   413,99 € 

      
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201600849 123515 12-jul-16 

Import fra. Lloguer de  3 WC  
per la Festa del Mercat en data 
15/05/2016  332,75 € 

      

G28029643-SOCIETAT 
GENERAL D'AUTORS I 
EDITORS - 27730847 123531 12-jul-16 

Import fra. Alq. Mat. Lirico del 
13/05/2016 i del 14/05/2016 al 
15/05/2016  671,55 € 

      398xxxxxx, A.F.M. 2016/HC02 123605 15-jul-16 

Import fra. Lloguer de vehicle 
antic marca Studebaker Big Six 
per la Festa del Mercat dies 13 i 
14 de maig 2016 907,50 € 

      785xxxxxx, J.P.C. 2 123631 21-jul-16 

Import fra. Honoraris de direcció 
artística 8º Festa del Mercat a la 
Plaça 2016  - AC PLE   5.082,00 € 

      

B55516082-FUSTES ROCA I 
CODORNIU S.L. - (ULL 
EMBARGAT) 108 124547 22-ago-16 

R-13710 Import fra. Compra de 
fusta per a la Sarsuela del la 
Festa del Mercat a la Plaça  216,65 € 

                14.251,94 € 

08 439 22602 

A17374547-EL PUNT- 
HERMES 
COMUNICACIONS, S.A. - 605447 124429 31-ago-16 

Publicitat. El Punt Avui Campi 
Ebre - Contracte número: 
10507618-1 Títol: FESTA 
MAJOR D'AMPOSTA General 
Mida: 4x3  mòdu 363,00 € 

                363,00 € 

09 160 21000 
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601586 125160 13-sep-16 

R-15169 Import fra. servei 
neteja i bombeig clavegueram 
Poble Nou.  393,25 € 

      
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601542 125165 13-sep-16 

R-15056 Import fra. servei 
neteja i bombeig pou 
Eucaliptus.   363,00 € 

      
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601536 125171 13-sep-16 

R-15063 Import fra. servei 
desembussament i neteja 
clavegueram c/ Major.  190,58 € 

      
B43430388-ELECTRO-
HIDRAULICA DICAM,S.L. - 123 125231 22-sep-16 

R-16025 Import fra. repració 
motor bomba pluvial Eucaliptus.   78,05 € 

      
B43107986-TALLERES 
JOPESA, S.L.U. - 2614/16 125232 14-sep-16 

R-15333 Import fra. Reparació 
Bomba de Poble Nou   494,26 € 

      
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601386 124436 22-ago-16 

R-13716 Import fra. Servei 
Llimpiesa i bombeig a les 
atraccions del Eucaliptus 
15/07/2016  235,95 € 

      
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601534 125151 13-sep-16 

R-15170 Import fra. servei 
neteja i bombeig clavegueram 
Favaret.  117,98 € 

                1.873,07 € 

09 163 21400 
B97285373-OSBORN - 
UNIPOL S.L. - 4836255 125093 30-sep-16 

R-16727 Import fra. kit para 
Barredora Turboline   107,52 € 

                107,52 € 

09 164 21000 

A43107408-SIMÓ 
MATERIALS, S.A. -  (ULL 
EMBARGAT) 00000986 125284 04-oct-16 

R-17097 Import fra. material 
divers per reparació a a 
Cementiri  54,97 € 

                54,97 € 

09 165 21000 
B64471840-GRUPO 
ELECTRO STOCKS, S.L.U. - 

116090339
3 125207 21-sep-16 

R-15949 Import fra. compra 
material divers conservació 
enllumenat públic.  817,96 € 

      
B64471840-GRUPO 
ELECTRO STOCKS, S.L.U. - 

116090339
8 125211 21-sep-16 

R-15954 Import fra. compra 
material divers enllumenat 
Poble Nou.  352,42 € 

      

A43107408-SIMÓ 
MATERIALS, S.A. -  (ULL 
EMBARGAT) 00000984 125283 04-oct-16 

R-17099 Import fra. Material 
diveres per a Seccio Obres de 
Serveis  71,64 € 

      A43025766-CONTREGISA - 80 125298 28-sep-16 

R-16566 Import fra. treballs 
corresponent al soterrament de 
línia elèctrica per antena al 
Pol.lígon Tosses. 1.445,95 € 

                2.687,97 € 



09 171 21400 
B43123520-BERTOMEU 
FALCO, SL - A1438 125292 28-sep-16 

R-16506 Import fra. reparació 
vehicle servei parcs i jardins 
matricula E-9247-BDV.  159,45 € 

      409xxxxxx, J.J.G.L. 3191 125293 29-sep-16 
R-16612 Import fra. Reparació  
Tallagespa Hidroestàtica   153,67 € 

      409xxxxxx, J.J.G.L. 3190 125295 29-sep-16 

R-16611 Import fra. Reparació 
Tallagespa Hidroestatic Parcs i 
jardins  98,37 € 

      409xxxxxx, J.L.L. R-16-325 125306 13-sep-16 

R-15157 Import fra. Reparació 
Piaggio APE 50 C-3203-BMP 
vehicle de Parcs i Jardins  253,62 € 

                665,11 € 

09 1533 22199 B43793728-FERCAS, S.L. - A036669 125169 13-sep-16 

R-15061 Import fra. compra 
material divers per al servei 
ferreria.  29,27 € 

      

B43487578-PRODUCTOS 
PINTURAS TARRAGONA 
2000, S.L. - A/087889 125192 20-sep-16 

R-15819 Import fra. compra 
material de pintura per al servei 
brigada.  143,59 € 

      
B64471840-GRUPO 
ELECTRO STOCKS, S.L.U. - 

116080988
8 125220 21-sep-16 

R-15942 Import fra. compra 
brides per al Poble Nou.   148,49 € 

      B43793728-FERCAS, S.L. - A036693 125222 14-sep-16 
R-15200 Import fra. Blister 
Puntas Amig manteniment   1,05 € 

      
B64471840-GRUPO 
ELECTRO STOCKS, S.L.U. - 

116081500
6 125224 21-sep-16 

R-15944 Import fra. compra 
material divers servei brigada.   413,29 € 

      B43793728-FERCAS, S.L. - A036698 125225 14-sep-16 
R-15195 Import fra. Tornillos 
per a Serveis    3,12 € 

      

B43038710-GINE 
FERRETERIA - 
BRICOLAGE, S.L. - 201601008 125234 15-sep-16 

R-15414 Import fra. Tornillo 
llave fija y llave estrella per a 
Poble Nou  14,29 € 

      

B43038710-GINE 
FERRETERIA - 
BRICOLAGE, S.L. - 201600993 125236 15-sep-16 

R-15404 Import fra. 2 Caja 
herramientas plastico i 10 
Cuerda arranque   56,56 € 

      
B43496074-ARRUFAT-
BALLESTER, S.L. - 3072 125238 15-sep-16 

R-15447 Import fra. 2 còpies 
claus per a Brigada   5,45 € 

      526xxxxxx, R.R.M. 
VTA/16-
000260 125244 23-sep-16 

R-16184 Import fra. compra 
cinta Krep 48 mmx45 per al 
servei brigada.  73,48 € 

      B43793728-FERCAS, S.L. - A036892 125245 15-sep-16 
R-15478 Import fra. Trinquete 
Ligero  per a Ferreria Serveis   9,86 € 

      
B43589415-SUIMPLAST 
MATERIALS, S.L. -  F11601628 125253 15-sep-16 

R-15490 Import fra. material 
divers per a manteniment 
Serveis  60,71 € 

      

A43107408-SIMÓ 
MATERIALS, S.A. -  (ULL 
EMBARGAT) 00000910 125271 20-sep-16 

R-15814 Import fr.a Sacs 
Ciment  per a Central Serveis   223,66 € 

      

A43107408-SIMÓ 
MATERIALS, S.A. -  (ULL 
EMBARGAT) 00000987 125285 04-oct-16 

R-17096 Import fra. material 
divers per a magatzem de 
Serveis Brigada  32,56 € 

      

A43107408-SIMÓ 
MATERIALS, S.A. -  (ULL 
EMBARGAT) 00000988 125287 04-oct-16 

R-17095 Import fra. Mango 
mad. per a Poble Nou    3,63 € 

      526xxxxxx, R.R.M. 
VTA/16-
000264 125291 04-oct-16 

R-17101 Import fra. material 
divers de pintura per a secció 
pintura brigada  147,75 € 

      B43793728-FERCAS, S.L. - A036687 125339 14-sep-16 

R-15206 Import fra. compra 
caixa Bliste ABC per al servei 
brigada.  12,06 € 

      B43793728-FERCAS, S.L. - A036686 125340 14-sep-16 

R-15207 Import fra. fer còpies 
de claus per al servei de 
manteniment brigada.  29,98 € 

      B43793728-FERCAS, S.L. - A036684 125342 14-sep-16 

R-15209 Import fra. compra 
mosquetons i torniquets per al 
servei brigada.  14,64 € 

      B43793728-FERCAS, S.L. - A036681 125345 14-sep-16 

R-15212 Import fra. compra 
caixa blister ABC i cola blanca 
per al servei brigada.  10,07 € 

      B43793728-FERCAS, S.L. - A036692 125348 14-sep-16 

R-15201 Import fra. compra 
tornillos per a les reixes 
Sebastià Joan Arbó.  1,77 € 



      

B43309293-COMERCIAL 
INDUSTRIAL DE NETEJA 
MÀQUINES,ARTICLES I 
QUÍMICS - 16003491 123971 01-ago-16 ROLLO HIGIENICO DONCEL    123,72 € 

      

B43309293-COMERCIAL 
INDUSTRIAL DE NETEJA 
MÀQUINES,ARTICLES I 
QUÍMICS - 16003490 123972 01-ago-16 ROLLO B.B. 85 X 105 NEGRA    174,48 € 

      

B43309293-COMERCIAL 
INDUSTRIAL DE NETEJA 
MÀQUINES,ARTICLES I 
QUÍMICS - 16003492 123974 01-ago-16 

ROLLO B.B.  65 X 80  BLANC  
G-130---   193,77 € 

      

B43309293-COMERCIAL 
INDUSTRIAL DE NETEJA 
MÀQUINES,ARTICLES I 
QUÍMICS - 16003493 123975 01-ago-16 

ROLLO B.B. 55 X 60 
AUTOCIERREMD  GRIS---   166,75 € 

      
B43669092-DELTA 
TRACTOR, S.L. - A/241 124167 11-ago-16 

R-13354 Import fra. 15 m. de  
Alambre 2mm.   28,31 € 

      B43793728-FERCAS, S.L. - A036370 124216 04-ago-16 
R-12626 Import fra. Material 
divers per la Ferreria   24,35 € 

      

B43237684-FERROS 
AMPOSTA- MARTIN-
SERRA, S.L. - 1002 124242 05-ago-16 

R-12880 Import fra.Material 
divers per la brigada   128,66 € 

      

B43237684-FERROS 
AMPOSTA- MARTIN-
SERRA, S.L. - 1003 124243 05-ago-16 

R-12881 Import fra. Rectangular 
100x6 m. per la brigada   31,10 € 

      

B43237684-FERROS 
AMPOSTA- MARTIN-
SERRA, S.L. - 1004 124244 05-ago-16 

R-12882 Import fra. Rectangular 
100x10 mm. per la brigada   50,15 € 

      
B64471840-GRUPO 
ELECTRO STOCKS, S.L.U. - 

116071278
1 124272 05-ago-16 

R-12915 Import fra.Material 
divers per Enllumenat del Poble 
Nou   23,96 € 

      
B64471840-GRUPO 
ELECTRO STOCKS, S.L.U. - 

116071277
7 124276 05-ago-16 

R-12911 Import fra.Material 
divers per Enllumenat-
Manteniment   45,77 € 

      
B43558378-REISER 
SERMACEL, S.L. - VE21387 124280 09-ago-16 

R-13143 Import fra. 18 Bobines 
Secamans 2/c Pasta   93,22 € 

      
A43201185-HERRAIZ - 
MAQUINARIA ICA, S.A. - 1611019 124380 29-ago-16 

9 SR5. FRANCISCO-
CU01R420007002244 
CUERDA ARRANQUE 
MOTORES 4 MM R.25 M-
MPGU380NBRL 
GUANTE380NBR TALLA L-8 
NITRILO FOAM 186,13 € 

      

A08015646-S. E. DE 
CARBUROS METÁLICOS, 
S.A. - 461704626 124463 01-sep-16 

Import fra. material Ferreria 
Brigada   261,47 € 

      
B43589415-SUIMPLAST 
MATERIALS, S.L. -  F11601518 124541 22-ago-16 

R-13718 Imprt fra. Material 
divers per manteniment del 
Cementeri i WC Fires  32,74 € 

      
A43208339-CENTRO DE 
MAQUINARIA TOMÀS, S.A F-97 124551 23-ago-16 

R-13828 Import fra. Compra 
material HA-25/20 lla per a 
Faroles  140,63 € 

      
A43201185-HERRAIZ - 
MAQUINARIA ICA, S.A. - 1611692 124628 13-sep-16 

Import fra. material guants de 
diverses talles per a SERVEIS 
MUNICIPALS   288,42 € 

      526xxxxxx, R.R.M. 
VTA/16-
000215 124650 26-ago-16 

R-14084 Import frea. material 
divers per a la Brigada 
Municipal  37,85 € 

      
F43429596-COMERCIAL 
ARQUES S.COOP.C.L. - 1518-16 124651 26-ago-16 

R-14081 Import fra. Prompt 
vicat 25kg. per a Brigada   79,71 € 

      

B43237684-FERROS 
AMPOSTA- MARTIN-
SERRA, S.L. - 1133 124658 30-ago-16 

R-14274 Import fra  Tub Cuad. 
estruc. 40x40x4mm per a la 
brigada  27,66 € 

      

B43237684-FERROS 
AMPOSTA- MARTIN-
SERRA, S.L. - 1131 124659 30-ago-16 

R-14273 Import fra  Tub Contatc 
i  Contera cuadrada   8,82 € 

      

B43237684-FERROS 
AMPOSTA- MARTIN-
SERRA, S.L. - 1074 124660 30-ago-16 

R-14272 Import fra  Tub 
Cuadra. galvanitzat per la 
Brigada   52,27 € 



      

B43764315-
REVESTIMENTS ELS 
ALFACS, S.L -  16012 124666 31-ago-16 

R-14383 Import fra. Montatge i 
desmontatge de Plaça de Bous 
Festes Amposta 2016   1.664,96 € 

      526xxxxxx, R.R.M. 
VTA/16-
000218 124695 30-ago-16 

R-14278 Import fra. Disolvent i 
cinta krep per senyalització vial  127,27 € 

      
B43365162-TECMOSAL, 
S.L. - 16230 124759 06-sep-16 

R-14658 Import fra. Revisar 
funcionament bomba d'aigua, 
canviar relé i bomba Piscina 
Municipal 272,18 € 

      
A03813474-BLINKER 
ESPAÑA, S.A.U. - 

16NA/0796
93 124763 06-sep-16 

R-14669 Import fra. Afluixa tot 
15 unitats   85,12 € 

      

A43107408-SIMÓ 
MATERIALS, S.A. -  (ULL 
EMBARGAT) 00000870 124767 06-sep-16 

R-14671 Import fra. Material 
divers per a la Brigada   39,20 € 

      

A43107408-SIMÓ 
MATERIALS, S.A. -  (ULL 
EMBARGAT) 00000874 124771 06-sep-16 

R-14675 Import fra. Material 
divers per al mantenimetn del 
Poble Nou  45,90 € 

      

A43107408-SIMÓ 
MATERIALS, S.A. -  (ULL 
EMBARGAT) 00000876 124773 06-sep-16 

R-14677 Import fra. Sac ciment 
25kg. per als Engrescats   17,12 € 

      
F43907955-MARTICAMP, 
S.C.C.L. - VE1626 125086 07-sep-16 

R-14771 Import fra. 1 Paquet 
trapos blancos    26,62 € 

      
B55503882-EBREPOOL, 
S.L.L. - 9649-16 125116 07-sep-16 

R-14765 Import fra.1 Solenoide 
Hunter i 1 Valvula Bola per a 
Brigada  40,72 € 

      
B55503882-EBREPOOL, 
S.L.L. - 9648-16 125117 07-sep-16 

R-14764 Import fra. Material 
Aspersor Krain i 6 Tricloro 
granulado per a Brigada  82,35 € 

                6.036,66 € 

09 9200 21200 
B43400589-SOSTRE - 
ESTAN, S.L. - 31 125535 14-sep-16 

R-15345 Import fra. col.locació 
cel ras de plaques de guix 
laminat i faixa perimetral sala 
departament d'obres. 1.336,95 € 

      785xxxxxx, J.S.N. A-58/2016 125542 14-sep-16 

R-15335 Import fra. intal.lació 
informàtica i llums emergència 
sala departament d'obres.  592,04 € 

      
B43631159-VIDRES I 
PERSIANES BESSÓ, S.L. - VE160677 125809 05-oct-16 

R-17229 Import fra. 
subministrament i col.locació de 
cortines verticals al departament 
d'obres. 958,32 € 

      
B43401405-MOBLES I 
FUSTERIA JOSMARC - VE16052 124314 09-ago-16 

R-13165 Import fra. Realitzar 
Armaris, Taunells i 
Prestatgesper Arxivadors a 
Oficina de Turisme  799,81 € 

                3.687,12 € 

11 3383 22609 
G43892454-C.B.E. 
AMPOSTA QUICK-DANCE - 2/2016 125397 27-sep-16 

R-16491 Import fra. exhibició de 
Balls de Saló Festes Majors 
2016.  350,00 € 

      

40922218C-ALIAU ARQUES 
FELIX - BOUTIQUE DEL 
BILLAR - VD-101267 124513 16-ago-16 

R-13559 Import fra. Compra de 
trofeus 28/07/2016 per al Cenre 
de Tecnificaciò  32,02 € 

      
B43370949-ELCA AUDIO, 
S.L. -  VF38 124560 23-ago-16 

R-13823 Import fra. Lloguer 
decaixa acustica i cablejat per 
l'Acte de Rem Olimpiades Rio 
dia 07/08/2016 108,90 € 

      478xxxxxx, O.R.M. F2016-121 124573 25-ago-16 

R-14001 Import fra. Servei 
control accés "Pantalla Fatsini" 
per Majors Amposta 2016   346,06 € 

      B43256155-TELEDECO - F2/390 124701 31-ago-16 

R-14381 Import fra. Cable 
coaxial i filtre televés per la 
retransmissió dels Jocs 
Olimpics de Rio 199,65 € 

      

B61415576-FESTES 
INFANTILS MOBILPARC 
S.L. -  306/2016 124714 01-sep-16 

R-14405 Import fra. Lloguer 
d'infables per la Fets de la 
Piscina Municipal Festes 
Amposta 2016 1.331,00 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/151 124722 01-sep-16 

R-14427 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per al Club de 
Birles Festes Amposta 2016  145,20 € 

                2.512,83 € 



11 3384 22609 
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601555 125159 13-sep-16 

R-15166 Import fra. lloguer 
cabines WC concert final Festes 
Majors dia 21-08-2016.  363,00 € 

      
B43568922-ESTRUCTURAS 
MUSICALES, S.L. - VE16027 124525 17-ago-16 

R-13576 Import fra. Actuació 
Guaracha Trio Musical per a 
Festes Majors 2016  847,00 € 

      478xxxxxx, O.R.M. F2016-125 124569 25-ago-16 

R-13997 Import fra. Servei 
control al Ball d'Amposta . 
Festes Majors 2016  526,96 € 

      409xxxxxx, A.P.E.M. 04/2016 124593 26-ago-16 

R-14035 Import fra. 22 
Refrescos per a l'acte de 
l'Orquesta Pensilvania - Festes 
Majors Amposta 2016 37,51 € 

      409xxxxxx, A.P.E.M. 06/2016 124594 26-ago-16 

R-14038 Import fra. 70 aigües i 
2 refrescos acte Orquesta 
Cimarron Festes Majors 2016  73,48 € 

      409xxxxxx, A.P.E.M. 03/2016 124601 26-ago-16 

R-14034 Import fra. 56 Aigües i 
17 Refrescos  per a l'acte 
Orquesta Junior's Festes 
Amposta 2016 85,04 € 

      409xxxxxx, A.P.E.M. 02/2016 124602 26-ago-16 

R-14033 Import fra. 30 Aigües i 
15 Refrescos per a l'acte 
Orquesta Pensilvania Festes 
Amposta 2016 55,61 € 

      409xxxxxx, A.P.E.M. 01/2016 124603 26-ago-16 

R-14032 Import fra. 21Aigües 
per a l'acte Presentació  
Pubilles Festes Majorsa 
Amposta 2016 21,02 € 

      
B55524128-PIZZERIA 
MORÉ, S.L 192708 124608 26-ago-16 

R-14129 Import fra. 1 Sopar 
última nit de Festes Majors 
2016 per als Músics  393,70 € 

      
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601510 124638 26-ago-16 

R-14057 Import fra. Lloguer 
cabines WC per al Pont Penjant   242,00 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, 
S.A. - 

A1600361
1 124679 30-ago-16 

R-14297 Import fra. Lloguergrup 
electrògen per Festes Pont 
Penjant  435,60 € 

      
B43373992-AUTOCARS 
SEGUI, S.L. - 16318 124682 30-ago-16 

R-14300 Import fra.  Viatges 
Amposta-Recinte Firal Festes 
Amposta 2016  1.650,00 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/138 124734 01-sep-16 

R-14413 Import fra. Lloguer 
detaules , cadires per les 
Havaneres Festes Amposta 
2016  726,00 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/137 124735 01-sep-16 

R-14412 Import fra. Lloguer 
detaules , cadires per al Ball del 
Pont Penjant Festes AMposta 
2016 726,00 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/158 124741 01-sep-16 

R-14434 Import fra. Lloguer 
decadires i taules per al Sopar  
Ball de Festes Amposta 2016  907,50 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, 
S.A. - 

A1600371
0 124961 06-sep-16 

R-14704 Import fra. Fi lloguer 
grup electrògen de les Piscines 
velles - despesa Gasoil  83,91 € 

      
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601550 125152 13-sep-16 

R-15168 Import fra. lloguer 
cabines WC a l'embarcador dies 
13 i 20 d'agost Festes Majors 
2016. 242,00 € 

                7.416,33 € 

11 3385 22609 
B64471840-GRUPO 
ELECTRO STOCKS, S.L.U. - 

116080274
1 125214 21-sep-16 

R-15945 Import fra. compra 
material divers per al Recinte de 
Festes.  601,12 € 

      
A61895371-ISS SOLU. DE 
LIMPIEZA DIRECT, SA - 

201604644
8 124447 01-sep-16 

Import fra.  SERVEI NETEJA 
DELS  WC'S DEL RECINTE 
FESTES AMB MOTIU FESTA 
MAJOR 2016  376,49 € 

      
J43936095-FERRERES 
SCP- A/136 124715 01-sep-16 

R-14411 Import fra. Lloguer de 
taules, cadires i sillons per al 
Ball de Festes Majors Amposta 
2016 3.025,00 € 



      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/157 124716 01-sep-16 

R-14433 Import fra. Lloguer de 
taules, de fusta, cadires peral 
Revival Pavelló Cobert Festes 
Amposta 2016 363,00 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/156 124717 01-sep-16 

R-14432 Import fra. Lloguer 
decarpes, taules i cadires per al 
Concert de Joan Rovira Festes 
Amposta 2016 84,70 € 

                4.450,31 € 

11 3386 22609 785xxxxxx, J.G.B. 71/2016 124288 09-ago-16 

R-13090 Import fra. Disseny 
triptics per las Vestits de Paper, 
per al Concert de Bandes Lira i 
Fila , 1000 triptics  665,50 € 

      
B43338706-SALVADÓ 
JOIERS S.L. -. 196 124312 10-ago-16 

R-13224 Import fra. Compra de 
Trofeus per a l'entrega de 
premits del Vestits de Paper.  95,93 € 

      
B43252295-FATSINI 
EVENTOS & CARPAS - 73 124427 31-ago-16 

Import fra. EXTRES FESTES 
2016 tapar Rampa Vestits de 
Paper  i muntar i desm. 2 cops 
cort ina i escenari Quicos  822,80 € 

      
B43373901-ADELL-TORRES 
S.L - 25/2016 124583 26-ago-16 

R-14114 Import fra. 76 
Bocadillos i 40 aigües  per als 
Vestits de Paper Festes 
Amposta 2016 169,40 € 

      409xxxxxx, A.P.E.M. 05/2016 124592 26-ago-16 

R-14037 Import fra. 12 Aigües 
per acte Vestits de Paper , 
Festes Amposta 2016  12,00 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/146 124726 01-sep-16 

R-14421 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per als Vestits  
de Paper Festes Amposta 2016 157,30 € 

                1.922,93 € 

11 3387 22609 
B64471840-GRUPO 
ELECTRO STOCKS, S.L.U. - 

116070351
5 123850 26-jul-16 

Import fra. Material  divers per a 
les Festes del Poble Nou del 
Delta  315,64 € 

      409xxxxxx, A.A.P. 51805 124307 10-ago-16 
R-13276 Import fra. Castell de 
focs al Poble Nou del Delta    1.100,00 € 

      476xxxxxx, J.R.L.V. 12 124330 11-ago-16 
R-13432 Import fra. Actuació 
Lazaro's al Poble Nou   1.089,00 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, 
S.A. - 

A1600360
9 124680 30-ago-16 

R-14296 Import fra. Lloguer 
grup electrògen per al Poble 
Nou   1.197,90 € 

      
B43568922-ESTRUCTURAS 
MUSICALES, S.L. - VE16033 124758 06-sep-16 

R-14656 Import fra. Extra taules 
banquet perdudes Festa Major 
2016 Poble Nou  193,60 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, 
S.A. - 

A1600370
6 124962 06-sep-16 

R-14700 Import fra. Fi lloguer 
grup electrògen de les Festes 
del Poble Nou - despesa Gasoil  267,17 € 

                4.163,31 € 

11 3388 22609 
E43276211-DROGUERIA 
AMPOSTINA CB - 000287 125546 14-sep-16 

R-15327 Import fra. 
subministrament blau 
montserrat 1kg en pols per a 
Festes.  14,36 € 

      526xxxxxx, M.N.R. 105 125580 19-sep-16 

R-15696 Import fra. compra jocs 
de boli amb llibreta infantil per al 
concurs de  pintura Festes 
Majors 2016. 300,00 € 

      466xxxxxx, J.G.LL. 35 124562 23-ago-16 

R-13826 Import fra. Presentació 
espectacle GescaFresca el 
18/08/2016   695,75 € 

      399xxxxxx, A.R.C. 6/2016 124563 23-ago-16 

R-13827 Import fra. Espectacle 
Matito dia 19/08/2016 per a 
Festes Amposta 2016  786,50 € 

      

B65022816-SHOW 
FACTORY PRODUCCIONS, 
S.L 16/002121 124578 26-ago-16 

R-14087 Import fra. Activitats 
Pac Jugantots+2 activitats per 
Festes Majors Amposta 2016  
dia 17/08/2016 2.117,50 € 



      
B43280080-TORRONS I 
GELATS, S.L. - 5641 124619 26-ago-16 

R-14127 Import fra. Sorbets de 
llima i fresa per al Concurs 
infantil de Pintura Ràpida -
Festes Amposta  2016 150,81 € 

      
B43280080-TORRONS I 
GELATS, S.L. - 5640 124620 26-ago-16 

R-14126 Import fra. Xocolatada 
Festes Amposta 2016   596,73 € 

      478xxxxxx, J.R.E. 2016/2 124657 30-ago-16 
R-14276 Import fra. Festes 
Amposta Discoteca Infantil   121,00 € 

      
B43554872-RAFALES & 
SOLE, S.L. - VE1163 124674 30-ago-16 

R-14284 Import fra. 5 taladro 1 
puntxo, tempres de varis colors 
per a Festes Amposta 2016  78,38 € 

      

B64694219-GESTION DE 
HIPERMERCADOS 
CAPRABO EISA, S.L.U. - 08000044 124686 26-ago-16 

R-14053 Import fra. Compra de 
menjar divers per l'Esplai 
Piquerol  261,45 € 

      
A43030204-ALMACENES 
GASCO, S.A. - 140 124702 31-ago-16 

R-14382 Import fra. Twister i 
Kagaroo paw patrol per a 
Festes  25,47 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/148 124724 01-sep-16 

R-14424 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per a lla 
Xocolatada  Festes Amposta 
2016  314,60 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/145 124727 01-sep-16 

R-14420 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per al Concurs 
de Pintura Infantil Telepizza 
Festes Amposta  2016 48,40 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/144 124728 01-sep-16 

R-14419 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per al Concurs 
de Pintura Infantil  Festes  
Amposta  2016 423,50 € 

                5.934,45 € 

11 3389 22609 
B43280080-TORRONS I 
GELATS, S.L. - 5639 124621 26-ago-16 

R-14125 Import fra. Acte 
Homenatge a la Vellesa 
18/08/2016 Festes Amposta 
2016  468,60 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/150 124739 01-sep-16 

R-14426 Import fra. Lloguer 
decadires i taules per 
l'Homenatge a la vellesa Festes 
Amposta 2016 786,50 € 

      
B43633171-PASTISSERIA  
JIMENEZ S.L.L. - 167 124755 06-sep-16 R-14653 Import fra 180 racions    720,03 € 

      

77882194P-PASTISSERIA 
POUS - JOSEP POUS 
GISBERT - 295 125094 30-sep-16 

R-16728 Import fra. 192 Safates 
pastes sortides per a Festa 
Jubilats Festes Majors 2016  770,88 € 

                2.746,01 € 

11 33810 22609 
B43432640-MANUALITATS 
MIRO S.L. - VE4119 125609 15-sep-16 

R-15463 Import fra. 1 Tiara 
cristal ondas i puntas per a 
FESTES MAJORS 2016  112,48 € 

      409xxxxxx, B.P.M. 002/16 125893 11-oct-16 

R-17646 Import fra. 
col.laboració presentació 
Pubilles 25 anys Festes Majors 
2016.  294,12 € 

      
B43252295-FATSINI 
EVENTOS & CARPAS - VE16257 124032 01-ago-16 

R-12331 Import fra. Lloguer de 
Haima i il.luminació per les 
Carpes de la Presentació de les 
Pubilles  822,80 € 

      A43025766-CONTREGISA - 62 124056 02-ago-16 

R-12489 Import fra. 
Suministrament i transport de 
tanques per al recinte de Fires 
Festes Majors 2016 260,15 € 

      526xxxxxx, J.I.C. A/2586 124205 04-ago-16 

R-12640 Import fra. Disposicip 
de serveis Nit de les Pubilles  
23/07/2016  323,68 € 

      409xxxxxx, J.C.F.D. 506 124260 05-ago-16 
R-12895 Import fra. Repartiment 
Cartells Pubilles 2016   46,59 € 

      409xxxxxx, A.P.A. 51772 124267 05-ago-16 
R-12938 Import fra. Coets 
presenació Pubilles 2016   125,01 € 

      
B43831643-MUSIC'S & 
CLASSICS AMPOSTA S.L - A160179 124321 12-ago-16 

R-13439 Import fra. Lloguer 
Equip Il.luminació Presentació 
de les Pubilles 2016  544,50 € 



      

B43684026-GARMAR 
MONTSIA, RESTAURANT 
GATSBY - 016F 124549 23-ago-16 

R-13785 Impor fra. 69 Menus 
degustació - Dinar de les 
Pubilles 2016  828,00 € 

      
B43373901-ADELL-TORRES 
S.L - 24/2016 124584 26-ago-16 

R-14113 Import fra. 13 Coques 
per les Pubilles 25-50 anys, 
Festes Majors Amposta 2016  128,70 € 

      
B12361812-PIROTECNIA 
TOMÁS S.L. - 0100 124649 26-ago-16 

R-14076 Import fra. Banda 
pubilla Major i Pubilles Festes 
2016  523,93 € 

      
B43831643-MUSIC'S & 
CLASSICS AMPOSTA S.L - A160203 125147 07-sep-16 

R-14850 Import fra. lloguer 
equips sonorització pregó 
Festes Majors 2016.  847,00 € 

                4.856,96 € 

11 33811 22609 
B43280080-TORRONS I 
GELATS, S.L. - 5642 124618 26-ago-16 

R-14128 Import fra. Caixes 
d'aigua i retractil per a la 
Desfilada de Carroces. Festes 
Amposta 2016 90,31 € 

      

B43427285-GARCIA 
EXCAVACIONES Y 
MOVIMIENTOS, S.L. - 03486 124751 06-sep-16 

R-14650 Import fra. Trasllats  
d'anada i tornada de les 
carrosses a diferents llocs.  1.252,35 € 

      
409xxxxxx-BAR ESTRELLA - 
R.M.G. 1/16 125100 30-sep-16 

R-16735 Import fra. Esmortzars 
COSSO IRIS (JOSE LLOBAT)   106,46 € 

                1.449,12 € 

11 33812 22609             

      
A08623928-PIROTÉCNICA 
IGUAL S.A. 3170933 124379 26-ago-16 

Import fra. pirotècnia Encesa 
21-08-2016    423,50 € 

      
G43574854-COLLA DE 
DIABLES D'ALDAIA 4 124664 30-ago-16 

R-14271 Import fra. Correfoc dia 
21/08/2016 per Festes Majors 
Amposta 2016  1.000,00 € 

      

A43107408-SIMÓ 
MATERIALS, S.A. -  (ULL 
EMBARGAT) 00000877 124774 06-sep-16 

R-14678 Import fra. Sac arena  
25kg. per als Focs   156,27 € 

                1.579,77 € 

11 33813 22609             

      

B43684026-GARMAR 
MONTSIA, RESTAURANT 
GATSBY - 017/F 124550 23-ago-16 

R-13785 Impor fra. 69 Menus 
degustació - Dinar Comissió de 
Festes  2016  279,00 € 

      
B43280080-TORRONS I 
GELATS, S.L. - 5635 124624 26-ago-16 

R-14121 Import fra. Acte 
Repartiment de Panoli Festes 
Amposta 2016  54,45 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/139 124733 01-sep-16 

R-14414 Import fra. Lloguer 
detaules banquet per al 
repartiment de panoli Festes  
Amposta  2016 399,30 € 

                732,75 € 

11 33814 22609 
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601553 125158 13-sep-16 

R-15163 Import fra. lloguer 
cabines WC al Castell dies 13, 
17, 18 i 19 agost Festes Majors 
2016. 592,90 € 

      526xxxxxx, M.N.R. 101 125573 19-sep-16 

R-15691 Import fra. compra 
material divers per a la Gimkana 
bruta de Festes Majors 2016.  217,05 € 

      

G55686612-ASSOC. 
RONDALLA DE SANT 
JAUME D'ENVEJA 1002 124538 22-ago-16 

R-13728 Import fra. Actuació dia 
20/08/2016 Festa Jove al riu  605,00 € 

      
B42211342-GUARDAS DEL 
GUARDERIO, S.L - F2016-49 124566 25-ago-16 

R-13996 Import fra. Servei de 
Protecció Zona Jove festes 
Amposta 2016  482,06 € 

      478xxxxxx, O.R.M. F2016-124 124570 25-ago-16 

R-13998 Import fra. Servei 
control a la Zona Jove festes 
Majors Amposta 2016  1.132,56 € 

      478xxxxxx, O.R.M. F2016-123 124571 25-ago-16 

R-13999 Import fra. Servei 
control accés a Zona Jove 
Festes Majors Amposta 2016   471,90 € 

      478xxxxxx, O.R.M. F2016-122 124572 25-ago-16 

R-14000 Import fra. Servei 
control accés a La Lira 
Ampostin a per Majors Amposta 
2016   173,03 € 



      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, 
S.A. - 

A1600361
7 124574 26-ago-16 

R-14042 Imprt fra. Lloguer Grup 
electrogen per les Festes 
Patronals Amposta 2016  435,60 € 

      
B43373901-ADELL-TORRES 
S.L - 26/2016 124582 26-ago-16 

R-14115 Import fra. 20 Barretes 
de 1/4 per cursa de Andromines 
Festes Amposta 2016  18,72 € 

      

B64694219-GESTION DE 
HIPERMERCADOS 
CAPRABO EISA, S.L.U. - 08000042 124684 26-ago-16 

R-14055 Import fra. Compra de 
menjar divers per acte 
andròmines Festes 2016  420,95 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/154 124719 01-sep-16 

R-14430 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per la Gimcana 
bruta Festes Amposta 2016  60,50 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/147 124725 01-sep-16 

R-14423 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per a les Festes 
al Castell Festes Amposta 2016 290,40 € 

      
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601551 125153 13-sep-16 

R-15167 Import fra. lloguer 
cabines WC zona jove del 14 al 
20 d'agost Festes Majors 2016.  1.058,75 € 

                5.959,42 € 

11 33816 22609 
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601552 125154 13-sep-16 

R-15165 Import fra. lloguer 
cabines WC firaires Festes 
Majors 2016.  302,50 € 

      526xxxxxx, I.A.R. 002105 125197 21-sep-16 

R-15921 Import fra. servir 21 
menús sopar músics ball del 
pont Feste Majros 2016.  404,03 € 

      526xxxxxx, I.A.R. 002106 125198 21-sep-16 

R-15922 Import fra. 9 menús 
servits sopar músics Castell 
Festes Majors 2016.  148,50 € 

      526xxxxxx, I.A.R. 002107 125199 21-sep-16 

R-15923 Import fra. 9 menús 
servits sopar músics Castell 
Festes Majors 2016.  148,50 € 

      526xxxxxx, M.N.R. 94 125577 19-sep-16 

R-15694 Import fra. compra 
material divers per a Festes 
Majors 2016.  8,25 € 

      526xxxxxx, M.N.R. 97 125612 14-sep-16 

R-15316 Import fra. Servilletes, 
culleretes, mantel , cinta 
senyalització etc... per a 
FESTES MAJORS 2016 160,25 € 

      

G17734948-ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DOS PER 
QUATRE - A102214 124164 16-ago-16 

IMPORT DE L'ACTUACIÓ DEL 
GRUPDE MÚSICA 
TRADICIONAL " LO TORRETA 
I LA RONDALLA TEIXIDÓ" EL 
DIA 13 D'AGOST DE 2016 A 
L'AC 450,00 € 

      
B43903244-PIXELS & 
IMPRESSIONS S.L. - 000429 124226 04-ago-16 

R-12613 Import fra. 2 Plafons 
cartells festes 50x70    47,19 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/109 124250 05-ago-16 

R-12888 Import fra. Lloguer de3 
Carpes i  20 cadires, servei 
muntatge ports i personal p  er 
la  Venta d'Entrades Ball  72,60 € 

      
B64471840-GRUPO 
ELECTRO STOCKS, S.L.U. - 

116071277
4 124269 05-ago-16 

R-12905 Import fra. 4 Borna 
Viking3    55,59 € 

      409xxxxxx, F.D.M. A/159 124327 12-ago-16 

R-13444 Import fra. Realitzar 
Adhesius, Vals, Abonaments, 
Entrades, Tiquets per les Festes 
2016 737,88 € 

      
409xxxxxx, F.A.A. 
BOUTIQUE DEL BILLAR - VD-101270 124514 16-ago-16 

R-13560 Import fra. Compra de 
trofeus 11/08/2016 per al 
departament de cultura  107,81 € 

      
B43370949-ELCA AUDIO, 
S.L. -  VF39 124559 23-ago-16 

R-13822 Import fra. Lloguer 
d'equip de so per als Premis a 
la Millor Samarreta Festes 2016 
dia 22/08/2016 181,50 € 

      409xxxxxx, A.P.E.M. 07/2016 124604 26-ago-16 

R-14040 Import fra. 40 
Combinats 45 refrescos per a 
l'acte Tiquets comissió Festes 
Majors 2016 256,78 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/135 124736 01-sep-16 

R-14410 Import fra. Lloguer 
detaules , cadires per al Pregó 
de  Festes Amposta 2016  1.815,00 € 



      

B43737162-PRODUCCIONS 
I PROMOCIONS 
DELTAMEDIA S.L. 2016/028 124965 07-sep-16 

R-14776 Import fra. Guionatge , 
assesoria i presentacions durant 
les festes d'Amposta  605,00 € 

                5.501,38 € 

11 33820 22609             

      
B43831643-MUSIC'S & 
CLASSICS AMPOSTA S.L - A160149 123586 18-jul-16 

Import fra. Lloguer equips so i 
llum sonorització "Pajaros 
Nocturnos"  1.331,00 € 

      
A61895371-ISS SOLU. DE 
LIMPIEZA DIRECT, SA - 

201604062
4 123960 30-jul-16 

Import fra. servei neteja al ball 
de festes juliol 2016.   286,46 € 

      
B43879501-MANAIN 
ELEVACIÓ, S.L. - 

001600144
7 124158 11-ago-16 

R-13344 Import fra. Lloguer 
Grup Fstes del Barri de la Vila 
del 28/07/2016 al 31/07/2016  315,81 € 

      

B43038710-GINE 
FERRETERIA - 
BRICOLAGE, S.L. - 201600866 124180 04-ago-16 

R-12684 Import fra. Material 
divers per a les Festes del Grau  38,20 € 

      B43793728-FERCAS, S.L. - A036348 124214 04-ago-16 
R-12624 Import fra. Material 
divers per a les Festes del Grau  23,79 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/118 124249 05-ago-16 

R-12889 Import fra. Lloguer 
deCadites,Taules i  Sillons, Po 
rts i personal inclosos per a les 
Festes de la Vila 544,50 € 

      
B43252295-FATSINI 
EVENTOS & CARPAS - VE16261 124257 05-ago-16 

R-12893 Import fra. Lloguer 
d'Infable, Tobogan i monitor 4 
Hores per les Festes del Barri  332,75 € 

      
B43831643-MUSIC'S & 
CLASSICS AMPOSTA S.L - A160197 124324 12-ago-16 

R-13441 Import fra. Lloguer 
d'equips Festes Carrer SOL   665,50 € 

      
B43516988-
PRONTOSERVIS S.L - 201601372 124543 22-ago-16 

R-13173 Import fra. Lloguer 
cabines per les Festes al 
Carresol 016 242,00 € 

      

B55540736-TENDALS I 
TAPISSERIA 
VALLDEPÉREZ, S.L. - 000196 124642 26-ago-16 

R-14071 Import fra. Reparar 
Lona pancarta del carrer 9   36,30 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/127 124737 01-sep-16 

R-14408 Import fra. Lloguer 
detaules , cadires per a les 
Festes del Carresol   Festes 
Amposta 2016 544,50 € 

                4.360,81 € 

11 33821 22609 

B66372467-ARTI GESTION 
Y SERVICIOS ARTISTICOS 
SL 916/16 125613 14-sep-16 

R-15337 Import fra. del concert 
Eric Vinaixa el 20/08/2016 actes 
joves Festes Majors 2016  1.089,00 € 

      

B43038710-GINE 
FERRETERIA - 
BRICOLAGE, S.L. - 201600867 124181 04-ago-16 

R-12683 Import fra. Material 
divers per a la Festa Havaneres   484,61 € 

      

G55677983-GRUP 
D'HAVANERES "ARRELS 
DELS PORTS" - 04/2016 124535 22-ago-16 

R-13733 Import fra. Despeses 
actuació "Arrels dels Ports" dia 
13/08/2016  400,00 € 

      
G43315654-COBLA LA 
PRINCIPAL RAPITENCA - 1/2016 124536 22-ago-16 

R-13734 Import fra. Actuació de 
la Cobla La Princiapl Rapitenca 
audició Sardanes Festes Majors 
Amposta 2016 650,00 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, 
S.A. - 

A1600361
2 124575 26-ago-16 

R-14043 Imprt fra. Lloguer Grup 
electrogen per la Festa de 
l'Embarcadero Festes Amposta 
2016 369,05 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, 
S.A. - 

A1600361
6 124576 26-ago-16 

R-14044 Imprt fra. Lloguer Grup 
electrogen per lal Concert de 
Bandes  Festes Amposta 2016 435,60 € 

      
B43280080-TORRONS I 
GELATS, S.L. - 5638 124622 26-ago-16 

R-14124 Import fra. Acte 
Concetrt de les Bandes de 
Musica 17/08/2016 Festes 
Amposta 2016  98,34 € 

      
B43280080-TORRONS I 
GELATS, S.L. - 5637 124623 26-ago-16 

R-14123 Import fra. Acte 
Pregode Festes Majors 
Amposta 2016   49,17 € 

      

B64694219-GESTION DE 
HIPERMERCADOS 
CAPRABO EISA, S.L.U. - 08000041 124683 26-ago-16 

R-14052 Import fra. Compra de 
menjar divers per acte Trobada 
de Gegants  211,12 € 



      B55650998-IGUAXIM, S.L. 08-2016 124691 30-ago-16 
R-14295 Import fra. 17 menus 
de festes   224,00 € 

      
F55571277-FADEMUR. 
MIMNA SOM CUINA. SCCL - 66/2016 124708 31-ago-16 

R-14388 Import fra. catering 
dinar per la trobada de 
GegantsFestes Amposta 2016  807,62 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/155 124718 01-sep-16 

R-14431 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per a la Festa 
de les Dones Canyeres Festes 
Amposta 2016 84,70 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/153 124720 01-sep-16 

R-14429 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per el Country 
Plaça del Mercat Festes 
Amposta 2016  145,20 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/149 124723 01-sep-16 

R-14425 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per a les 
Sardanes Festes Amposta 2016  145,20 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/142 124730 01-sep-16 

R-14417 Import fra. Lloguer de 
taules i cadires per a la Trobada 
de Gegants Festes Amposta 
2016 484,00 € 

      
J43936095-FERRERES SCP 
- A/140 124732 01-sep-16 

R-14415 Import fra. Lloguer de 
Fundes per al Pregó de Festes 
Amposta 2016  175,45 € 

      
B43885037-ALIMENTACIÓ 
QUERAL FORCADELL SL - 24 124753 06-sep-16 

R-14651 Import fra Menjar per 
elaborar Paelles   354,29 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, 
S.A. - 

A1600370
9 124960 06-sep-16 

R-14703 Import fra. Fi lloguer 
grup electrògen del concert de 
bandes - despesa Gasoil  51,21 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, 
S.A. - 

A1600370
8 124964 06-sep-16 

R-14702 Import fra. Fi lloguer 
grup electrògen de lla Festa a l' 
Embarcadero  - despesa Gasoil  51,21 € 

                6.309,77 € 

TOTAL        116.614,23 € 

Aquest expedient es tramita d’acord amb allò establert a l’article 60 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i la Base 20 d’Execució del Pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar 
conseqüències lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció 
de 21 d’octubre de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP i del 
membre del grup de PxC i el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU i 
de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar les obligacions d’exercici corrent que obren a l’expedient i 
integrat per les factures enumerades anteriorment.  
SEGON. Supeditar l’aprovació de les següents factures a l’aprovació 
definitiva de l’expedient número 23 modificació del pressupost per 



suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, aprovat inicialment en sessió 
plenària de 26 de setembre de 2016 i que actualment es troba en fase 
d’exposició pública. 

Cod Org Cod Progr Cod Eco import 
00 9120 22601 8.719,83 
01 3331 22609 17.499,89 
01 3340 22609 771,00 
01 3380 22609 14.251,94 
08 439 22602 363,00 
11 3383 22609 2.512,83 
11 3384 22609 7.416,33 
11 3385 22609 4.450,31 
11 3386 22609 1.922,93 
11 3387 22609 4.163,31 
11 3388 22609 5.934,45 
11 3389 22609 2.746,01 
11 33810 22609 4.856,96 
11 33811 22609 1.449,12 
11 33812 22609 1.579,77 
11 33813 22609 732,75 
11 33814 22609 5.959,42 
11 33816 22609 5.501,38 
11 33820 22609 4.360,81 
11 33821 22609 6.309,77 
 
Intervencions dels membres 
La regidora Sra. Rossita Pertegaz, diu que votarà en contra perquè hi ha un 
informe desfavorable i creu que s’ha actuat a toc de talonari fent moltes 
despeses, moltes d’elles amb despeses importants. 
 
16. APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2017 
Com tots els anys, es presenta a la consideració del Ple la modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs per l'any 2017, amb l'objectiu 
d'aconseguir els ingressos necessaris per finançar adequadament els 
serveis i activitats municipals previstos per l'any vinent i adaptar el redactat 
a la legalitat vigent i a la realitat econòmica, tot i tenint en compte el context 
social actual que condiciona el finançament local. 
Després d'analitzar els costos dels serveis i les activitats municipals 



previstos per l'any 2017 així com la estructura financera de l'Ajuntament. 
Atès el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals sobre el procediment 
per a l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
I vistos els informes de Intervenció i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, 
el Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM i del membre del grup de PxC, l’abstenció dels 6 
membres del grup de CiU i de la regidora no adscrita, SRa. Rosa Pertegaz i 
el vot en contra dels 2 membres del grup del PSC –CP. Adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment per l'any 2017 la modificació de les 
següents ordenances fiscals: OF número 1 reguladora del Impost sobre 
Béns Immobles,  OF número 3 reguladora del Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica, OF número 5 reguladora del Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, OF número 7 reguladora de la taxa per expedició de 
documents, OF número 11 reguladora de la taxa per la concessió de 
llicències urbanístiques, OF número 14 reguladora de la taxa per la recollida 
d’escombraries i OF número 17 reguladora d ela taxa per l’ocupació de 
terrenys amb ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic, així com 
indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, segons el següent 
detall:  
OF. Número 1, IBI: en primer lloc, es proposa modificar l’article 5 relatiu a 
bonificacions: 

a) Modificació a la baixa el percentatge de bonificació regulat a l’article 
5.1 de l’ordenança. Així, es proposa aplicar “una bonificació del 50 per 
100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·liciti pels 
interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin 
l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i 
promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació 
equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat”. 
La resta d’aquest article 5.1 conservarà el redactat. 

b) Modificació de l’article 5.4, regulador de les bonificacions per als 
subjectes passius que tinguin la condició de titulars família 
nombrosa, incorporant-se el següent redactat: Aquesta bonificació es 
concedirà pel termini de 2 períodes impositius sempre que de la 
documentació acompanyada resulti el manteniment, durant aquest 
període, de les condicions exigibles. En tot cas, aquest reconeixement té el 



caràcter de provisional i modificable sense necessitat de revocació, en 
tant que resta condicionat a l’efectiu compliment dels requisits que el fan 
aplicable. Per tant, si durant el període bonificat es produïssin variacions 
que tinguessin incidència en l’aplicació de la bonificació o dels seus 
percentatges, es podrà deixar sense efectes la liquidació girada que 
contingui la bonificació, efectuant-ne d’altres ajustades als beneficis que 
correspongui, sense dret a indemnització o compensació. 

c) S’incorpora una nova bonificació, amb el següent redactat: S’estableix 
una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra del impost en favor 
dels immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques 
declarades d’especial interès o utilitat municipal, que compleixen els 
següents requisits: que siguin titularitat d’entitats sense afany de lucre 
que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament d’Amposta, que dites entitats estiguin degudament inscrites 
en el registre d’entitats de l’Ajuntament, facin divulgació dels seus 
coneixements en actes locals de caire públic i gratuït. Correspondrà al Ple 
de la Corporació dita declaració i s’acordarà prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres. Únicament seran objecte de bonificació aquells immobles i/o 
locals afectes a l’activitat principal declarada d’interès general o utilitat 
pública, no tenint tal consideració la resta de locals i/o immobles afectes 
total o parcialment a qualsevol altra activitat. Aquesta bonificació és de 
caràcter pregat i serà vigent una vegada concedida mentre no s’alteri 
l’afecció dels immobles gravats a les activitats declarades com 
d’interès general o utilitat municipal 

d) S’incorpora un nou apartat a l’article 8, establint tipus diferenciats per 
als béns immobles de naturalesa urbana que tinguin ús comercial: 
“No obstant allò disposat a l’article anteriors, s’estableixen tipus 
diferenciats per als béns immobles de naturalesa urbana, exclosos els 
d’ús residencial, que superin, atenent els usos establerts a la normativa 
cadastral per la valoració de les construccions, el valor cadastral que per 
a cadascun dels usos es recull en el següent quadre:” 

Usos 
Valor cadastral a partir del qual s'aplicarà 
un tipus de gravamen diferenciat 

Tipus de gravamen 
diferenciat 

Comercial 500.000,00 € 1,20% 
e) S’estableix la possibilitat d’exigir un recàrrec de la quota líquida del 

impost per als immobles d’ús residencial que es troben desocupats 
amb caràcter permanent, si bé aquest recàrrec no s’aplicarà fins que 



reglamentàriament es fixen les condicions a les que es refereix 
l’article 72.4 del TRLRHL. 

OF. Número 3, IVTM: s’ajusta el redactat de l’article 4 apartat 3, relatiu a les 
bonificacions. En concret es modifica el redactat de les bonificacions 
corresponents als vehicles històrics, reduïnt l’antiguitat a 25 anys. I s’amplia 
el termini d’aplicació de la bonificació del 75% de la quota del impost per als 
vehicles elèctrics, per un termini equivalent a la vida del vehicle. 
OF. Núm. 6, ICIO: es proposa la modificació del redactat d’aquestes dues 
ordenances d’acord amb el detall que hi consta com a annex. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament aprovats. 
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, 
un cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així 
com el text de les Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà 
contenir el text complet de les Ordenances o limitar-se a la publicació dels 
elements essencials de determinació necessària per l’Ajuntament. 
 QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords 
de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un 
cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 
2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria 
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
Intervencions dels membres 
El regidor Sr. German Ciscar votarà a favor, però comenta que n’hi ha que li 
semblen bé, com la rebaixa de la taxa d’escombraries, ja que va ser 
iniciativa d’ell que es tramités aquesta proposta, perquè hi havia locals 
petits que pagaven el mateix que els locals grans. També vota a favor 
perquè hi ha una rebaixa de l’IBI. És un pla que està molt bé i que ha 
treballat molt amb el Sr. Tomàs Bertomeu. Ara és un 10% de rebaixa però 
espera que l’any que ve sigui d’un 25%. 
El Sr. Alcalde li comenta al Sr. Ciscar que potser el debat que està fent és 



més propi del ple de pressupostos i no de les ordenances fiscals. 
El Sr. Ciscar diu que intentarà ser més breu però diu que és l’únic espai que 
té per explicar tot això. Comenta com es pot dur a la pràctica aquesta 
reducció del 25 % de l’IBI per a l’any 2017 i un 30 % per al 2018. 
El Sr. Alcalde explica que la resta de taxes que no surten es congelen. 
Comenta que Amposta és la segona ciutat de Catalunya en més pisos buits. 
També espera que l’any que ve el tràmit sigui més fàcil, ja que molta de la 
documentació no caldrà presentar-la perquè ja l’hauran presentat enguany. 
El regidor Sr. Francesc Miró, avança que votaran en contra. Diu que abans, 
el Sr. German, ha dit que existeix una disminució de la brossa per a les 
petites superfícies i ell pensava que hi havia una sobrecàrrega a les grans 
superfícies. 
El Sr. Tomàs li diu que sí i li explica que s’han fet 4 trams. 
El Sr. Miró diu que votaran en contra perquè volen que la rebaixa de l’IBI 
beneficií a tota la ciutadania i que es solucionaria amb el recàrrec a les 
persones que tenen molts pisos buits. Comenta que es salten la llei una 
vegada més. Pensen que quan un ciutadà d’Amposta té més d’un pis, paga 
els seus impostos i si hi ha una disminució de l’IBI ha de beneficiar a 
tothom. Sí que és cert, que aquest any, respecte l’any passat, els han cridat 
a les ordenances fiscals, però que el seu vot no els importa, ja que el que els 
agrada ho agafen però el que no, no ha faran, ja què igualment ho 
aprovaran. No els importen les seves idees. La rebaixa de l’IBI ha d’afectar a 
tota la ciutadania, si no és un 10% que sigui un 8%. També demana que es 
pari compte amb la taxa del recàrrec als pisos buits ja que caldrà que es 
limiti a l’antiguitat perquè sinó es perjudicaran molts ciutadans d’Amposta i 
recorda que als bancs, ja hi ha una llei que els castiga. 
El Sr. Alcalde diu al Sr. Miró que és la segona o la tercera vegada que 
tergiversa les seves paraules, ja que en cap moment de les seves converses, 
li ha dit que li és igual el que els votin,  ja que la voluntat de diàleg existeix.  
Comenta que continuaran intentant que les aportacions que els facin i 
siguin bones, les incorporaran i no li condicionaran a que el vot sigui a 
favor.  
Explica que des de l’Estat s’ha iniciat una revisió cadastral i estem intentant 
treballar per a que això no suposi un increment de recaptació per a 
l’Ajuntament. Ara amb la investidura igual si els diputats d’ERC i PSC anem 
junts i presentem una moció conjunta al Congrés igual no prospera. 
Si finalment s’incrementa el valor cadastral ens podrem plantejar disminuir 
el tipus de l’IBI per compensar. Nosaltres no considerem bé que es 
disminueixi l’IBI a tothom perquè això suposaria que l’IBI de Futuro Ciudad 



es reduiria més de 50.000 € i això no ho considera just. És l’Estat qui ha 
decidit fer una revisió cadastral. Li diu al Sr. Miró, que el seu grup, serà el 
que coronarà el proper President i li comenta que no li tanca la porta a la 
conversa. Els 60 € és cosa de l’Estat, no és competència nostra i així ho va 
explicar vostè perfectament, per tant, ja sap on van aquests diners. 
El Sr. Francesc Miró li diu al Sr. Alcalde, que ara és ell el que ha tergiversat el 
que li ha dit que havia tergiversant. Pel que fa al tema que ha dit de la 
coronació del PP ho considera molt greu i li replica que ells van fer 
Presidenta a la persona que ha fet més retallades públiques i això és 
vergonyós. 
Diu que no té res a veure la pressió fiscal d’Amposta amb que no pugui 
baixar l’IBI i demana que no es faci demagògia, perquè gastar-se els diners 
en dos concerts de música l’última nit de festes no passa res.  
LI diu que no hi ha més debat perquè hi ha majoria absoluta i per aquí no 
els trobaran ja que ells sempre volen dialogar i de fet són els únics que ho 
fan. 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Miró que ells no es van seure a negociar, ja que 
van anar amb un tot o res, no van anar amb quatre propostes, només amb 
una i això no és negocia. Tal i com diu el Sr. Miró, l’IBI és car i li dóna la raó 
però si vol rebaixar l’IBI s’hauran de replantejar altres impostos com 
l’impost del clavegueram o també està l’opció de no fer més plans 
d’ocupació. Un govern d’esquerres el que ha de fer és rebaixar als que 
menys tenen. 
La regidora Sra. Isabel Ferré comenta que van presentar les seves 
propostes per escrit, una que afectava a les escombraries i les altres que 
afavorien els petits comerços del casc antic, però les mateixes no han estat 
ni contestades ni recollides però li comenta al Sr. Alcalde que les 
ordenances que presenta li semblen bé tot i que no han aplicat la rebaixa a 
la taxa d’escombraries. 
El Sr. Alcalde diu que estant en un canvi de sistema de gestió de la brossa i 
per això la taxa d’escombraries es congela, tot això, li agraeix l’abstenció. 
 
17. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT 3R. TRIMESTRE 2016 
A continuació es dona compte i el Ple de la Corporació resta assabentat dels 
llistats trimestrals de morositat corresponents al tercer 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. 



 
18. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 2016 
Es dona compte que el període mig de pagament referit al tercer 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 19,64 dies. El Ple de la 
Corporació resta assabentat. 
 
19. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PSC-CP PER INSTAR AL PLE A 
TRAMITAR LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA REGULADORA PER L’ENTRADA DE 
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES 
A continuació es dona lectura a la moció que diu: 
“Atès que a l’empara del que estableixen els art. 56, 15, 20, 20.3, apartat h) i 
57 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els 
hisendes locals, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per 
aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. 
Atès que són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, 
les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’art. 36 així com les 
entitats a que es refereix l’art. 35.4 de la Llei general tributària, a les quals 
s’atorguin les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o quin se’n 
beneficiï sense haver sol·licitat la llicència, si es va procedir al gaudiment 
sense l’oportuna autorització. 
Atès que les taxes establertes per l’entrada de vehicles a través de les 
voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de 
les finques i locals que tinguin accés d’entrada de vehicles. 
Atès que en aquells immobles on hi hagi garatge i resideixin minusvàlids es 
fa necessari l’obtenció del gual per necessitats obvies donada la seva 
discapacitat. 
Atès que en l’actualitat no es preveu cap tipus d’exempció en l’import 
d’aquesta taxa en aquest col·lectiu. 
Proposta d’acord: 
Única: que quedin exempts de pagament d’aquesta taxa, els garatges o 
assimilats d’immobles on resideixin minusvàlids que tinguin la targeta 
d’aparcament per minusvàlids, sempre que en aquell lloc únicament 



s’aparqui el vehicle corresponent al titular de l targeta.” 
 
Intervencions dels membres 
Defensa la moció el Regidor Sr. Francesc Miró. 
La regidora Sra. Rossita Pertegaz diu que la votaran a favor sempre i quan 
les persones que tinguin una plaça d’aparcament, aquesta no sigui 
específica. 
El Sr. Alcalde diu que les places no van vinculades a una matrícula. 
El regidor Sr. German Ciscar comenta que no pot entendre que qui tingui 
un gual li surti gratuït, ja que entén que tenir un gual és un privilegi i qui el 
vulgui, l’ha de pagar. Ho podria entendre en casos concrets però no de 
forma genèrica. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que votaran a favor ja que no veu cap 
inconvenient. 
El Sr. Alcalde diu que la moció els genera dubtes perquè es fan 
discriminacions respecte dels que viuen a una casa individual respecte els 
que viuen en un bloc de pisos. Després se l’informa del que no es pot fer 
tret que ho prevegi el TRLRHL. Comenta que totes les sol·licituds de places 
d’aparcament per a minusvàlids s’ atorguen totes i a més aquest col·lectiu ja 
té l’exempció en el pagament de l’IVTM i tampoc paguen la zona blava. No li 
donaran suport a la moció tot i està d’acord amb el fons, no ho consideren 
necessari i amés hi ha el tema legal que en tot cas li demanaran un informe 
a la interventora d’aquest extrem. 
El Sr. Miró diu que li fa gràcia, ja que quan ells presenten alguna proposta la 
consideren il·legal, però quan ho presenta el govern no. 
El Sr. Alcalde contesta que la legalitat només se la salten per interessos 
generals i li diu al Sr. Miró que ell afavoreix als que tenen casa i justament 
amb aquest col·lectiu l’Ajuntament té molta sensibilitat com ja ha explicat.  
Li diu que sols ha traslladat les paraules de la Interventora, però que no té 
cap inconvenient en que la Interventora li informi per escrit. La  mesura 
proposada no arriba a tothom per això no la considerem. 
El Sr. German diu que quan el va a veure la gent, ningú li ha demanat guals 
gratuïts. Comenta que si els fills tenen paràlisi o malaltia molt greu, els 
pares tenen un aparcament reservat per a minusvàlids davant de casa i per 
això creu que si hi ha persones que poden caminar no creu que s’hagi de 
beneficiar del 100% de la gratuïtat. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot en 
contra  dels 11 membres del Grup d’EA – AM i del membre del Grup de PxC i 
amb els vots a favors dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del 



Grup del PSC – CP i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, acorda 
rebutjar la moció de que s’ha donat compte. 
 
20. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER APLICAR UN PLA URGENT 
PER ARREGLAR LES VORADES I LES VORERES EN MAL ESTAT QUE 
REPRESENTEN UN PERILL PELS NOSTRES CIUTADANS 
Seguidament es dona lectura de la moció que es transcriu: 
“Fa massa temps que la gent d’Amposta pateix accidents i pren mal, pel mal 
estat dels bordillos i les voreres de la nostra ciutat. 
Sabem que la reparació a llarg termini de tot el poble, fa falta molt de 
temps i molts diners. 
Per això a curt termini i fins que la reparació a llarg termini sigui una 
realitat, demanem un pla per resoldre el perill que representen aquestes 
mancances. 
L’estudi que hem fet (un estudi de mínims), ens surt que un treballador dels 
plans d’ocupació (menys de 1000 € al mes) i el material (uns pocs centenars 
d’euros). Podem arreglar uns 300 bordillos o voreres en mal estat al mes. Si 
tinguéssim 2 mesos és fàcil calcular. Es pot estudiar si posem un segon 
treballador i més temps. I fer més i més ràpid. 
Acord: Començar aquest novembre un pla d’acció a curt termini, per 
arreglar tots els bordillos i voreres en mal estat de la nostra ciutat.” 
 
Intervencions dels membres 
Defensa la moció el regidor Sr. German Ciscar. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz, diu que s’abstindrà perquè l’equip de 
govern ja ho està estudiant. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré comenta que votaran a favor perquè també ho 
van demanar que ho fes el Pla d’Ocupació- 
El Sr. Alcalde diu que no votaran en contra perquè això ja s’està fent i s’està 
actuant a molts llocs. Comenta que ja els faran saber les previsions que 
tenen. Diu que la voluntat és que els plans d’ocupació, en part, es dediquin 
a aquests treballs i ja s’està fent. 
El Sr. Dani Forcadell, com a regidor de serveis, comenta que hi ha una mitja 
de 7 o 8 homes, resolen problemes a la via pública, que actuen a 
requeriment del Regidor, de la Policia i dels propis ciutadans.  Comenta que 
hi ha 80 km. De carrers i 140.000 m2 de voreres i la feina és contínua i 
constant. Els Plans d’ocupació fa un mes que van entrant i hi ha gent que es 
va contractar només per a pintar i assegura que no estant parats i que es 
treballa molt 



El Sr. German, diu que en cap moment ha dit que la brigada no treballi, li ha 
dit que s’haurien de prioritzar les tasques i això sí que es pot fet fer ja que li 
demana coses que són factibles. 
El Sr. Forcadell acaba dient que votaran a favor de la moció perquè és el 
que estant fent. 
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, i del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 2 membres del 
Grup del PSC – CP i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, acorda 
aprovar la moció de que s’ha donat compte. 
 
21. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER FOMENTAR EL TURISME 
HISTÒRIC 
Tot seguit es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“Tenim l’exemple de com municipis del territori han promogut el turisme 
històric amb grans beneficis. 
Principalment la batalla de l’Ebre serveix d’atractiu a cert indrets. Aquí 
Amposta també varem ser part d’aquesta batalla (illa de gràcia, la torre de 
la Carrova). 
A Tortosa dels refugis antiaeris han sabut treure un gran partit. 
Amposta al llarg de la història, varem ser testimonis de grans batalles i fets 
històrics. Des de les segones guerres púniques (la batalla naval de l’Ebre), 
passant per la guerra civil catalana (de la qual fa poc varem fer una 
recreació)... 
Per això, cal fomentar encara més aquest turisme històric, amb plànols, 
amb els noves tecnologies. 
Acords: Estudiar les mesures per fomentar el turisme històric.” 
 
Intervencions dels membres 
Defensa la moció el regidor Sr. German Ciscar. 
La Regidora Sra. Rossita Pertegaz, diu que s’abstindrà perquè és un estudi i 
després del resultat de l’estudi ja es posicionarà amb el vot. 
El Sr. Alcalde diu que votaran a favor ja que la idea de la Batalla de l’Ebre 
s’està estudiant des de la regidoria de cultura. Comenta que això ja ve des 
de l’anterior legislatura, d’una moció del PSC, sí que afegeix alguna cosa 
nova i és interessant treballar aquesta línia i hi ha moltes coses que podrien 
ser recuperables. 
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, dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del membre del Grup 
de PxC i l’abstenció i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, acorda 
aprovar la moció de que s’ha donat compte. 
 
22. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PERQUÈ LA FUSSMONT CONTINUÏ 
GESTIONANT LA RESIDÈNCIA D’AVIS. 
Finalment es dona compte de la moció que diu: 
“Uns dels objectius prioritaris, a la vegada que una de les més importants 
preocupacions, d’una societat que és considera justa, solidària i equitativa, 
es vetllar pel benestar de la seva gent gran, que després d’una vida de 
treball i sacrifici per deixar-nos una societat millor que la viscuda per ells, es 
mereixen el nostre més sincer reconeixement, de manera que els darrers 
anys de la seva vida sigui el més amable possible i el més a prop dels seus 
familiars per a gaudir del seu escalf. 
En aquest sentit l’anterior equip de govern (CIU) d’Amposta, es va marcar 
com a gran objectiu, que la ciutat tingués un gran equipament que donés 
resposta a la inquietud i demanda dels nostres avis. 
Fruit d’aquesta sensibilitat es va construir una nova residència d’avis, molt 
més gran i amb capacitat de creixement, amb àmplies zones d’esbarjo molt 
ben equipades i situada en una gran pastilla d’equipaments socio-sanitaris i 
socials per a la gent gran, com ara pisos tutelats aprofitant la gran 
infraestructura d’aquesta nova residència. 
Atès que totes aquestes infraestructures de caire sanitari, socio-sanitari i 
social que gaudim a la nostra ciutat, com són l’Hospital Comarcal 
d’Amposta, el Centre de Malalties Neurodegeneratives “Alzheimer” i la nova 
residència, totes s’han fet amb el finançament de les societats municipals 
públiques al 100% (SAM, que gestiona l’Hospital i la fundació FUSSMONT 
que gestiona la residència), mitjançant préstecs hipotecaris que es 
retornaven a través de els activitats dels centres, que cada any, fins a 
aquesta nova legislatura anaven incrementant la seva activitat i serves (ara 
amb el nou equip de govern, ja no) I molt important sense tenir cap cost 
addicional per al ciutadà d’Amposta que no ha posat ni un euro de la seva 
butxaca en aquests equipaments. 
Atès que la nova residència també s’ha construït utilitzant aquest mateix 
sistema amb fons propis i amb un préstec que s’anirà amortitzant amb el 
seu propi funcionament. 
Atès que el nou govern de la Generalitat i molt especialment les conselleries 
governades per ERC, han manifestat la seva voluntat de DESPRIVATITZAR 
tots els serveis públics. 



Atès que la nostra ciutat ja disposa de les fórmules jurídiques adequades i 
públiques al 100% com són la SAM de l’hospital i la fundació de la residència 
que gestionen els equipaments baix la fórmula d’una molt bona gestió 
pública, avançada i professionalitzada, 
Atès que els estudis de viabilitat econòmica en el que es va fonamentar 
l’operació financera de la nova residència, demostraven àmpliament la vesa 
viabilitat i generació dels nous recursos per a la ciutat (en 50 anys de 
funcionament es considerava que podien acabar generant entre 12 i 15 
milions de benefici que acabarien revertint a la nostra ciutat). 
 Atès que la programació de noves places de la residència assistida per al 
Montsià preveuen 60 noves places i que hi ha el compromís vigent de cedir 
part d’aquelles places per a la nostra ciutat. 
Atès que pareix que la voluntat i el desig no dissimulat del nou govern 
d’Amposta cedir la gestió i l’explotació i, per tant, es beneficis que generarà 
la nova residència a una empresa privada amb afany de lucre (en contra de 
la corrent imperant del Govern de la Generalitat). 
Atès que ningú amb un mínim coneixement de com funciona l’empresa 
privada pot arribar a pensar que aquesta invertirà diners a la nova 
residència (assumint el retorn del préstec) amb la voluntat de perdre diners, 
sinó tot al contrari, aconseguir el major guany i lucre possible, sense 
possibilitat de que aquests recursos es queden a la nostra ciutat. 
Atès que la ciutat disposa d’equipaments públics, com per exemple, la 
piscina, les llars municipals, que tenen dèficit d’explotació, que es assumit 
per l’Ajuntament i que la nova residència és de caire social, en més lògica es 
pot assumir el dèficit dels primers anys, pensant amb els beneficis que 
generarà després. Després de més de 18 mesos de demanar la posada en 
marxa de la residència, amb excuses i mentides com el tema de la cuina, 
que ara continuarà funcionant amb càtering, o com el tema de FECSA que 
depenia de la voluntat i del treball del nou equip de govern, ha arribat el 
moment de posar-la en funcionament. 
Es proposa: 
1. Que la FUSSMONT que ha demostrat una llarga experiència en la gestió i 
el funcionament de l’actual residència i que disposa del personal adequat i 
especialitzat continua la seva tasca, i els beneficis es queden a la nostra 
ciutat. Que no siguin privatitzats i que continuen com sempre sent 
gestionats i  controlats per l’Ajuntament d’Amposta.” 
 
Intervencions dels membres 
Defensa la moció la regidora Sra. Isabel Ferré. 



La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que  s’abstindrà i que no els trobaran en 
aquesta batalla entre CiU i ERC. 
Comenta que no entenia els números que es feien abans ni tampoc dels 
que es volen fer ara. Pensa que el millor seria que els ampostins i 
ampostines poguessin escollir quin model de residència volen amb una 
consulta popular. 
El Sr. German comenta que si es cenyeix a l’acord que no es vengui la 
residència està totalment d’acord. Diu que vol que es tingui el millor servei i 
si li garanteix que no està ni GINSA ni SAGESSA, votarà a favor. Explica que 
es va passar molt anys criticant el grup de SAGESSA que és la que ens 
cobrava imports desorbitants i li pregunta a Isabel si està d’acord en fer 
fora a SAGESSA: 
La Regidora Sra. Isabel Ferré respon que absolutament. Que el que vol és 
que ho gestioni una empresa pública i no privada. No hi ha cap empresa 
privada que vulgui perdre diners i no vol que ho gestioni una empresa 
privada sinó una pública. 
El Sr. German diu que Sagessa ha de quedar fora d’Amposta, ja que va ser 
ell va ser el que va denunciar totes les irregularitats. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que estant d’acord en que la residència no 
es privatitzi. Comenta que tenim un edifici massa gran sense tenir les places 
concertades. Si es privatitza, segurament es disminuiran el número de 
places concertades i molta gent sense recursos no podran entrar, perquè 
l’empresa privada no vol perdre places privades,el que vol és guanyar 
diners. No sap qui ho ha de fer, però si és FUSSMONT, i ho fa malament s’ha 
de tenir en compte que el patrimoni serà de l’Ajuntament i per tant alguna 
responsabilitat tindrem. 
El Sr. Alcalde li diu a la Sra. Pertegaz que li sembla bé el tema del procés 
participatiu. Comenta que els números són els que són, és a dir, els 
mateixos que hi havia. Diu que no existeix un debat entre CiU i ERC en 
aquest assumpte. 
Explica que l’Hospital comarcal, va anar creixent d’acord amb l’augment de 
les places que la Generalitat anava concertant a l’igual que el centre de 
rehabilitació, quan ja es tenien compromisos ferms. Diu que estant 
treballant per tenir més places concertades, ara només en tenim 77, però 
aquí hi ha moltes coses que no es van tenir en compte a l’hora de calcular i 
valorar la viabilitat de la construcció de la nova residència. Perquè per 
exemple, perquè l’Hospital i l’Ajuntament paguen un lloguer d’immobles 
que no són necessaris. Així com quan i hagi un trasllat de la residència, 
l’Ajuntament ha de pagar un lloguer per l’immobles de la vella residència 



per a l’ús d’entitats. Això no té sentit si en realitat l’edifici de la residència 
vella és nostra i quan hi hagi el canvi podria revertir a l’Ajuntament, això 
només s’explica perquè necessitava el projecte el pagament de  20.000 € 
per part de l’Ajuntament per fer viable el projecte, i com això en altre coses 
han maquinat moltes dels números de l’estudi que van presentar al seu dia 
per justificar la viabilitat  de la nova residència i que no són veritat. Vostès 
en l’externalització de la piscina ho van justificar pel cost que suposava la 
seva gestió quan el cost no era tant alt com el cost de mantenir la nova 
residència d’avis.  
Reitera a voluntat de l’equip de govern en que Fussmont gestioni la 
residència i no Sagessa. Comenta que la delegació de Benestar Social, 
tenien residències privatitzades per Eulen i la Onada 
Acaba dient que votaran a favor de la moció en que hagi de gestionar 
Fussmont la gestió de la residència de la gent gran. Actualment tenim el 
problema que es va donar a dit un contracte de cuina a Sodexo de 4,5 
milions d’euros. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré respon que mai ha dit que votarien en contra 
d’externalitzar serveis, l’únic que li demana és que sigui la Fundació la que 
gestioni la Residència i que no parli de la piscina ni d’Euses. HI ha molta 
gent d’Amposta que està fora i per això li demano la gestió pública i que 
s’obri la residència d’una vegada per totes.  Comenta que hi ha un dèficit de 
600.000 € i no l’assumirà l’empresa privada. 
El Sr. Alcalde diu que estant preparant un concurs i un plec de clàusules 
perquè no tenen l’acord de la Generalitat de concertar noves places. Hi ha 
57 persones en llista d’espera i només tenim 77 places i que els agradaria 
que en fossin 160 okaces,. Li diu a la Sra. Ferré que ella és la que fa 
demagògia, ja que la gent que té la plaça a un altre centre de fora, no 
podran demanar de vindre aquí. Les places són del centre no de les 
persones. Afegeix que no els agrada el lloc on es va fer la residència, però 
que faran el podran. Ara estant treballant amb el concurs mentre no tinguin 
més places públiques. 
Acaba dient que sigui quina sigui la decisió que s’adopti, la ciutadania sabrà 
el perquè. 
La Regidora Sra. Manolita Cid, per al·lusions, explica que com bé sap el Sr. 
Alcalde, els directors territorials no tenen molt a dir en la gestió de les 
residències. 
El Sr. Alcalde diu que li sorprèn que si hi havia aquesta voluntat des del 
territori, es fes pressió en aquest sentit i ha nomenat això, perquè a la 
moció es fa referència a la Generalitat en la seva pròpia redacció, en cap cas 



es volia referir a la Sra. Cid. 
Diu  que la gestió en serveis socials es fa amb empreses del Tercer Sector. 
La Residència de Móra d’Ebre té un cost diferent del de Mora la Nova o Flix. 
La Sra. Cid diu que cada centre gestiona un preu per plaça amb la 
Generalitat no només és un tema de gestió pública ó privada. 
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, dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del membre del Grup 
de PxC i l’abstenció i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, acorda 
aprovar la moció de que s’ha donat compte. 
 
23. PRECS I PREGUNTES 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz té un prec a l’equip de govern, ja que els van 
dir que habilitaven una àrea pediàtrica a la Clínica i no hi ha pediatra. Diu 
que hi ha moltes queixes a les xarxes socials i els diu que tenen un 
problema. Que fan política d’aparador i s’han de complir els compromisos. 
El Sr. Alcalde explica que és una unitat pediàtrica amb metges que tenen 
formació específica de pediatria. El problema és que no hi ha pediatres que 
vulguin vindre pel tema de la compatibilitat, ja que no és de l’ICS. Pel tema 
de les queixes diu que s’han d’adreçar a l’Hospital Comarcal. 
La Regidora Sra. Susanna Sancho, diu que l’àrea d’atenció pediàtrica és 
l’àrea especialitzada i diferenciada. Que no hi havia pediatra ja es va dir a la 
premsa. 
 
El Regidor Sr. German Ciscar, respecte a l’accés als mitjans de comunicació, 
diu que té l’accés vetat a Canal 21 des de que la Sra. Rossita Pertegaz, era 
regidora dels mitjans de comunicació. 
Passant a un altre tema comenta que té uns veïns que tenen un gual davant 
la Fila que sempre els aparquen i creu que s’hauria d’actuar amb més 
urgència. 
El Sr. Alcalde li diu que està d’acord, que ells no treuen cap multa a ningú i 
tenen tolerància zero, de totes formes ho comunicaran a la policia local. 
 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que fa tres divendres va anar a urgències i 
no va veure cap unitat diferenciada. Hi havia tres nens i s’estaven esperant 
com la resta. 
També comenta que la gent aparca davant del CAP al lloc de les motos i no 
es denúncia. És un fet constant i dificulta el pas de la gent gran. 
El Sr. Alcalde diu que el coordinador de serveis ja ha presentat una 



proposta per solucionar aquest tema. 
 
La Regidora Sra. Isabel Ferré demana a l’Alcalde que quan a una comissió se 
li pregunta al President si s’ha contractat algun enginyer ens digui la veritat, 
ja que quan vaig mirar les actes de la Junta de Govern Local, vaig veure que 
sí, que s’havia contractat una enginyera d’obra pública. 
El Regidor Sr. Tomàs diu que estaven parlant d’un pla de verificació 
d’activitats i no s’havia contractat un enginyer per fer aquest pla. 
D’altra banda, pel que fa a la revisió extraordinària de l’Estat de la visió 
cadastral que comportarà el pagament de 60,00 €, vol saber si és possible 
que des de l’Ajuntament es faci pagar l’últim any, no els últims 4. 
El Sr. Alcalde pensa que només es fa als immobles que s’han modificat no a 
tots els immobles, de totes formes es farà la consulta a BASE.  
La Sra. Ferré també demana si es pot fer un consens del dia de fer les 
comissions informatives, ja que hi ha gent que treballa. 
La Sra. Manolita Cid comenta que en la comissió de noves tecnologies hi ha 
un grup de whatsapp i el regidor proposa la data i tots van dient si els va bé. 
El Sr. Miró diu que s’hauria d’elaborar un calendari i així s’acabarien els 
problemes. 
El Sr. Alcalde diu que pren nota. 
La Sra. Ferré, diu que ha vist una contractació amb la Fundació Gentís, d’un 
servei socioeducatiu i vol saber de que es tracta, ja que tot i que es va 
explicar per comissió, cap membre del seu grup no va poder assistir. 
La Regidora Sra. Susanna Sancho, explica que es va aprovar al contracte 
Programa i com diu allí, s’ha de fer de forma externa ja que no podem ser 
jutge i part. ÉS a dir, no es pot fer des de serveis socials s’ha de fer des d’un 
servei extern, i la Directora per la infància ens va proposar que ho féssim 
amb la Fundació Gentís. 
Explica que la Fundació Gentís faran una reunió per explicar-ho tot. Tenim 
el compromís d’ampliar-ho a adolescents i preadolescents, però llavors 
s’haurà de treure a concurs. 
Finalment la Sra. Ferré, diu que hi ha un informe a la Junta de Govern Local 
sobre fraccionament de contracte de lloguer de l’equip de so, i vol saber si 
ara s’haurà de treure a licitació i si ja s’ha pagat. 
El Sr. Alcalde diu que s’haurà de treure a concurs. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per 
acabada la sessió, essent les setze hores i vint minuts, i de tot el que s’ha 
tractat es formula la present acta de la que, com a Secretària certifico. 
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