
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 28 DE NOVEMBRE 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 de novembre de dos mil setze. 
 
Essent les vint hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. 
membres de l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, assistit de la 
sotasignat, Secretària general de la Corporació excusant la seva absència per 
malaltia, la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de 
dur a terme la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el 



següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 28 

d’octubre de 2016. 
2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 1401 a 1533 del 2016. 
3. Donar compte de contractacions de personal. 
4. Aprovació provisional de la modificació puntual número 42 del POUM: 

“Qualificació de l’àmbit del PMU-2. Cambra Arrossera amb al clau 15d1. 
Indústria amb volumetria específica. Cambra Arrossera”. 

5. Aprovació inicial del Reglament de la Comissió del nomenclàtor de 
carrers i espais públics d’Amposta. 

6. Adhesió a l’Associació “Plataforma arts de carrer”. 
7. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball i de la 

plantilla de personal. 
8. Sol·licituds de declaració de compatibilitat de treballadors municipals. 
9. Aprovació de l’expedient número 31 modificació del pressupost per 

suplements de crèdits. 
10. Aprovació de la relació de factures 530, corresponent a contractes 

menors tramitats sense seguir el procediment establert. 
11. Aprovació de l’expedient XI de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
12. Atorgament beneficis fiscals ICIO. 
13. Donar compte del cost efectiu dels serveis relatiu a l'exercici 2015, en 

els termes fixats a l'article 116ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local. 

14. Donar compte de la informació d'execució del pressupost referida al 
tercer trimestre 2016, enviada en compliment d'allò establert a la llei 
orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

15. Moció del Grup municipal del PSC – CP per instar el Ple a sol·licitar 
l’aplicació del coeficient reductor per a actualització de valors 
cadastrals/modificació ponència de valors. 

16. Moció del Grup municipal de CiU per l’adopció de mesures per a 
millorar la qualitat de vida de les persones celíaques a Amposta. 

17. Moció del Grup municipal de CiU al procediment i la retroactivitat 
d’aplicació en exercicis no prescrits de la regularització cadastral. 

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



1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 D’OCTUBRE DE 
2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 d’octubre de 2016. 
 
2. DONAR COMPTE DEL DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1401 A 1533 DEL 
2016.  
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1401 a 1533 de l’any 2016, 
restant el Ple assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
 I.C.M. com a auxiliar administrativa de l’1 al 31 de desembre de 2016. 
 Contractació en pràctiques per la realització de tasques de tècnic de 

suport a diferents àrees municipals, del 15 de novembre de 2016 al 14 
de maig de 2017 de: A.B.G., M.C.A., J.B.C., T.R.N., J.R.V., I.G.M., I.J.V., 
R.A.M.P., J.H., P.P.T., P.M.L. i M.P.F. 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 42 
DEL POUM: “QUALIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PMU-2. CAMBRA ARROSSERA 
AMB AL CLAU 15D1. INDÚSTRIA AMB VOLUMETRIA ESPECÍFICA. CAMBRA 
ARROSSERA”. 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació 
puntual número 42 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Qualificació 
de l’àmbit del PMU-2. Cambra arrossera, amb la clau 15d1. Indústria amb 
volumetria específica. Cambra Arrossera”,  redactada per l'Arquitecte 
municipal, J.C.M. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de juliol 
de 2016 va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual, la qual 
ha estat exposada al públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial 
de la província de Tarragona número 149 del dia 4 d’agost de 2016 i Diari El 
Punt Avui del dia 29 de juliol de 2016. 
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 
del Decret Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística consistent en donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina 
web de l’Ajuntament) de la modificació puntual esmentada. 
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència 
als Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb 



el d'Amposta, havent emès informe favorable exclusivament l’Ajuntament 
de Sant Jaume d’Enveja.  
A l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre la declaració de no 
subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, qui, en data 
7 de setembre de 2016, ha emès informe pel qual s’indica que no és supòsit 
d’avaluació ambiental estratègica d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental de plans i programes, sempre que 
s’incorpori a la normativa de la modificació per una banda, que l’única 
activitat permesa és la pròpia Cambra Arrossera i per tant, en el moment 
que aquesta cessi la seva activitat i/o es traslladi fora del nucli l’ús d’aquest 
sòl urbà serà el residencial, en cap cas es mantindrà l’ús industrial; i d’altra 
banda incorporar també a la normativa un llindar que faci innecessari 
sotmetre l’activitat que s’hi desenvolupa al procediment d’avaluació 
ambiental, en aquest sentit, aquesta no podrà ampliar la seva producció 
per sobre de les 300 tones/dia (valor mitjà trimestral), fet que suposaria la 
necessitat de tramitat la corresponent autorització ambiental amb una 
declaració d’impacte ambiental, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant 
sotmetre aquesta modificació puntual a una avaluació ambiental 
estratègica. 
Atenent que per part de l’Arquitecte municipal s’ha redactat la proposta de 
modificació puntual amb la incorporació a la normativa de els 
consideracions resultants de l’informe de l’Oficina de Medi Ambient de les 
Terres de l’Ebre. 
Atenent el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, i per tant 
amb el quòrum de la majoria absoluta legal, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual 
número 42 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Qualificació de 
l’àmbit del PMU-2. Cambra arrossera, amb la clau 15d1. Indústria amb 
volumetria específica. Cambra Arrossera”,  redactada per l'Arquitecte 
municipal, J.C.M. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment 
aprovada a la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre 
instant la seva definitiva aprovació. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la 
signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat del present 
acord. 



 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DEL 
NOMENCLÀTOR DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS D’AMPOSTA. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament de creació i 
funcionament de la Comissió del nomenclàtor de carrers i espais públics 
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, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la 
Comissió del nomenclàtor de carrers i espais públics d’Amposta, que figura 
inclòs 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: 
La Regidora Sra. Tomàs diu que no totes les aportacions del grup del PSC – 
CP han estat recollides, concretament en manca aquella per la qual de les 
deferents modificacions aprovades per la comissió del nomenclàtor se’n 
donaria compte a la comissió informativa de cultura abans de sotmetre’s a 
aprovació del Ple, que podria afegir-se al darrer paràgraf de l’article 9 del 
Reglament. 
El Sr. Alcalde mostra la seva conformitat amb la proposta i diu que en 
tractar-se d’una aprovació inicial es podrà incorporar en l’aprovació 
definitiva del Reglament. 
 
6. ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ “PLATAFORMA ARTS DE CARRER”. 
Atès que és intenció de l’Ajuntament impulsar el Festival de teatre i circ 
d’Amposta – FESTICAM com a proposta cultural i artística en el marc 
d’activitats d’art de carrer. 
Atès que l’article 4 dels estatuts de l’Associació “Plataforma arts de carrer” 
preveu que poden formar part de la mateixa totes aquelles entitats, 
públiques o privades, que organitzin un esdeveniment escènic on les arts 
de carrer tinguin un protagonisme parcial o total. 
Atès que l’article 52.2,b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya atribueix al Ple de la Corporació la competència per adoptar 
els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. 



Atenent que l’article 114.3,d) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya preveu la necessitat del quòrum favorable de la majoria 
absoluta dels membres del Ple per la creació, la modificació i la dissolució 
de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com també 
l'adhesió a aquestes i l'aprovació i la modificació dels seus estatuts. 
Vista la proposta formulada per la regidoria de cultura, el Ple de la 
Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER.  Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Amposta d’adherir-se a 
l’Associació “Plataforma arts de carrer”. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal que 
en nom i representació de l’Ajuntament signi tota la documentació 
necessària per a l’efectivitat del present acord.   
TERCER. Comunicar aquest acord a l’Associació “Plataforma arts de carrer”. 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. 
L’Ajuntament d’Amposta endegà, l’any passat , diferents canvis organitzatius 
per a la millora i la racionalització dels serveis existents, els quals suposen 
modificacions tant en l’organització funcional de l’Ajuntament com en el 
personal adscrit a la corporació. I la present proposta es fonamenta en el 
mateix sentit.  
En l’actualitat, disposem d’un lloc de treball qualificat com a personal 
laboral i anomenat director/a del centre de tecnificació a la plantilla, i 
responsable d’esports i del centre de tecnificació esportiva a la relació de 
llocs de treball.  
Considerem que per les funcions que ha d’exercir l’esmentat lloc de treball 
així com pel lloc que ocupa a l’organització funcional de l’Ajuntament resulta 
més idònia la classificació del lloc com a personal directiu, al que es refereix 
l’article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic.  
Vistos els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL) i l’article 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLMRLC), 69 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic, i 27 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i 126 del Reial 
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 



El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM i del membre del grup de PxC i l’abstenció dels 6 
membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la 
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Modificar la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament, en el sentit 
d’amortitzar el lloc de treball de responsable d’esports i del Centre de 
tecnificació esportiu i director esportiu de l’Àrea d’esports, personal laboral, 
i amb codi 13.01.02, una vegada proveït de forma definitiva el lloc de treball 
de Director/a del Centre de tecnificació com a personal directiu. 
SEGON. Modificar la plantilla de l’Ajuntament, en el sentit de: 
 Amortitzar la plaça de Director/a del Centre de tecnificació, personal 

laboral, una vegada proveït de forma definitiva el lloc de treball de 
Director/a del Centre de tecnificació com a personal directiu. 

 Crear el lloc de treball de Director/a del Centre de tecnificació i Director 
esportiu de l’Àrea d’esports com a personal directiu, nova classificació en 
la plantilla municipal.  

TERCER. Crear i aprovar la Relació de llocs de treball de personal directiu, 
amb el lloc de treball de Director/a del Centre de tecnificació esportiva i 
Director esportiu de l’Àrea d’esports, titulació exigida Grau en Ciències de 
l’activitat física i de l’esport o equivalent. 
QUART. Aprovar les característiques, retribucions i dedicació del lloc de 
treball creat com a personal directiu de l’Ajuntament d’Amposta en els 
termes següents: 
- Denominació: Director/a del Centre de Tecnificació i Director Esportiu 

de l’Àrea d’Esports. 
- Dedicació: plena a temps complert. 
- Assimilació: grup A1. en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o 

equivalent. 
- Retribucions: les retribucions del personal directiu es componen d’una 

part fixa i una altra variable: 
o La part fixa estarà composta per la següent taula: 

 2016 2017 
 MES ANY MES ANY 

SALARI BASE 1.114,27 € 13.371,24 € 1.125,41 € 13.504,95 € 
COMPLEMENT DE CÀRREC 1.194,24 € 14.330,88 € 1.206,18 € 14.474,19 € 

PAGA EXTRA (2) 375,76 € 4.509,12 € 379,52 € 4.554,21 € 
TOTAL 2.684,27 € 32.211,24 € 2.711,11 € 32.533,35 € 

o La part variable es determina pels resultats assolits en exercici de la 
funció directiva, segons el grau d’acompliment dels compromisos 



recollits en les bases de la convocatòria sense que en cap cas pugui 
superar el 20% de la part fixa, en còmput anual. La part variable de 
les retribucions s’ha d’abonar amb caràcter diferit al tràmit 
d’avaluació de la gestió. 

- Procediment de selecció: segons allò que estableix l’article 13 TREBEP, la 
designació atendrà als principis de mèrit i capacitat i a criteris 
d’idoneïtat i de competència professional i experiència. La provisió del 
lloc de treball es farà mitjançant convocatòria pública i ateses les 
característiques especials del lloc de treball podrà ser cobert per 
personal no funcionari. La convocatòria per a la designació farà constar, 
com a mínim, la denominació del lloc, les funcions, el perfil i la 
competència professional requerida per a la seva ocupació així com els 
requisits de participació i les capacitats, habilitats i nivell d’experiència 
objecte de valoració. La convocatòria s’ha de publicar en la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Amposta. 

- Formalització: contracte laboral especial d’alta direcció d’acord amb el 
Reial Decret 1382/1985. 

- Missió: dirigir els recursos humans, econòmics i materials, les 
actuacions i els programes assignats per desenvolupar i garantir el 
funcionament de la direcció de serveis del Centre de Tecnificació 
Esportiva i de l’Àrea d’Esports, seguint les directrius traçades per l’equip 
de govern i la normativa vigent.  

- Funcions: 
o Gestionar el conjunt de serveis que integren el seu àmbit dins les 

línies aprovades per l’equip de govern i en congruència amb els 
objectius fixats per l’equip de govern. 

o Exercir el comandament del personal en especial pel que fa a les 
línies d’actuació i els objectius a assolir. 

o Elaborar i presentar el projecte de pressupost, el pla de treball i les 
memòries informatives a l’equip de govern. 

o Fer el seguiment de l’estat d’execució dels programes i els 
pressupostos. 

o Programar els projectes/activitats del servei de l’àmbit establint els 
recursos econòmics, humans i materials necessaris per dur-ho a 
terme d’acord amb el calendari establert. 

o Desenvolupar les línies d’actuació, propostes de gestió i processos de 
treball per tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats. 

o Assessorar en relació al seu àmbit competencial tant a la pròpia àrea 
com a la resta de l’organització així com a entitats externes. 



o Donar suport i assessorament al regidor en la presa de decisions i en 
la planificació estratègica del Centre de Tecnificació Esportiva i de 
l’Àrea d’Esports. 

o Elaborar els criteris d’actuació, d’acord amb les línies fixades pel 
govern. 

o I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
- Cessament: en qualsevol moment, sense motivació expressa, per 

decisió de l’alcalde. 
- Règim d’incompatibilitats: subjecte al règim d’incompatibilitats establert 

pels funcionaris de carrera i les limitacions establertes per l’exercici 
d’activitats privades, d’acord amb la normativa aplicable. Obligació de 
presentar la declaració sobre béns i drets patrimonials així com la 
declaració sobre la seva situació patrimonial. 

- Avaluació de la gestió: la gestió ha de ser avaluada pel regidor d’esports, 
en el termini màxim que es prevegi després d’acabar l’exercici, 
mitjançant un document escrit en el qual s’hi ha de fer constar el grau 
d’acompliment dels objectius en una escala de quatre nivells, com a 
mínim, dels quals l’inferior ha de ser insatisfactori. En qualsevol cas, en 
l’informe d’avaluació s’hi poden afegir les observacions que vulgui 
formular el directiu. L’assignació del nivell corresponent al grau 
d’assoliment dels objectius establerts és el que determina el 
percentatge de la part variable de les retribucions susceptible de ser 
percebuda. En les bases de la convocatòria es fixaran les bases 
d’avaluació d’aquest lloc de treball. 

- Règim jurídic: s’estarà als acords marcs d’àmbit local, el Reial Decret 
1382/1985, de primer d’agost, que regula la relació laboral de caràcter 
especial del personal d’Alta Direcció, i de forma subsidiària al Reial 
Decret 451/2012 de 5 de març en allò que fa referència al règim 
retributiu. En les bases de la convocatòria es fixaran les bases de 
l’ocupació d’aquest lloc de treball. 

CINQUÈ. Instar la modificació del Reglament Orgànic Municipal en el sentit 
d’incorporar la figura del personal directiu. 
SISÈ. Exposar al públic el present acord, per un termini de 15 dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona (en endavant, BOPT) i al Tauler d’Anuncis Municipal, 
a efectes de presentació d’al·legacions.  
SETÈ. Considerar definitivament aprovat el present acord en el cas que no 
es presentin al·legacions. 



VUITÈ. Contra l’aprovació definitiva o contra l0acord esdevingut definitiu es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la seva publicació en el BOPT. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
NOVÈ. Notificar el present acord a la representació dels treballadors i 
treballadores i donar compte a personal i a Intervenció. 
Intervencions dels membres: 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz manifesta que s’ha abstingut en 
la votació per no estar d’acord amb com porta l’equip de govern el catàleg 
de llocs de treball i perquè l’empresa que els assessora no els ofereix 
garanties de que l’actuació s’ajusti a la legalitat. Respon el Sr. Alcalde que els 
informes de Secretaria i Intervenció que figuren a l’expedient donen 
seguretat de que l’actuació s’ajusta a la legalitat. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que el resultat que ha donat la persona és 
esplèndid, seria una llàstima perdre’l, també considera molt encertat 
vincular les retribucions a la productivitat. 
El regidor, Sr. Francesc J. Miró i la regidora Sra. Isabel Ferré, diuen que els 
grups del PSC – CP i CiU, respectivament, s’han abstingut per considerar 
que la proposta forma part de la política de l’equip de govern en quant al 
personal. El Sr. Alcalde diu que la proposta es limita a canviar la plaça no a 
crear un nou lloc de treball. 
 
8. SOL·LICITUDS DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADORS 
MUNICIPALS. 
En data 15 de novembre de 2016, Registre d’Entrada número 19714, el Sr. 
J.C.E., Coordinador de l’Àrea de Serveis al Territori de l’Ajuntament 
d’Amposta, ha sol·licitat que s’emeti una declaració de compatibilitat per 
l’òrgan competent, respecte de la seva condició de personal eventual i 
l’exercici de l’activitat professional privada d’enginyer tècnic industrial 
elèctric. 
En data 16 de gener de 2009, es va emetre un informe des del departament 
de secretaria municipal sobre aquesta declaració de compatibilitat i les 
seves limitacions. 
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 



entitats locals, correspon al Ple declarar les incompatibilitats del personal i 
autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats, per la qual cosa, 
el Ple de la Corporació, per majoria, 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, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i el vot en contra 
de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat del Sr. J.C.E., personal eventual de 
l’Ajuntament d’Amposta, per a l’exercici privat i autònom de l’activitat 
professional d’enginyer tècnic industrial elèctric. 
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat 
de l’activitat professional d’enginyer tècnic industrial elèctric  queda 
subjecta al compliment de les següents limitacions: 
a) No podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, 

incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la 
dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionen 
directament amb les que desenvolupi en el departament, organisme o 
entitat on estigui destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats 
particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzen per 
si mateix directament els interessats. 

b) Desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats o particulars, en els assumptes en que estigui intervenint, hagi 
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc 
públic. S’inclou en especial en aquesta incompatibilitat les activitats 
professionals prestades a persones a que s’estigui obligat a atendre en 
el desenvolupament del lloc públic. 

c) Pertànyer a consells d’administració u òrgans rectors d’empreses o 
entitats privades, sempre que l’activitat de les mateixes estigui 
directament relacionada amb les que gestioni el departament, 
organisme o entitat en que presti els seus serveis el personal afectat. 

d) El desenvolupament, per si mateix o persona interposada, de càrrecs de 
tot ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes d’obres, 
serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de 
monopolis, o amb participació o aval del sector públic, qualsevol que 
sigui la configuració jurídica d’aquella. 

a) La participació superior al 10% en el capital de les empreses o societats 
a que es refereix l’apartat anterior. 



b) Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de 
treball i l’horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte 
en cas de canvi del lloc de treball en el sector públic.  

c) No percebre complements específics constituïts pel factor 
d’incompatibilitat, exclusivament o concepte equiparable ex art. 14 L 
21/1987, de 26 de novembre, o percebre complements específics 
constituïts pel factor d’incompatibilitat si no superen el 30% de la 
retribució bàsica, exclosa l’antiguitat, de conformitat amb la 
interpretació sistemàtica i conjunt del disposat a l’art. 16.4 L 53/1984, de 
26 de desembre, i l’article 14 L 21/1987, de 26 de novembre. 

TERCER. Realitzar la inscripció de la resolució de compatibilitat per 
desenvolupar aquesta activitat privada en el registre de personal 
corresponent. 
QUART. Comunicar els presents acords a l’interessat, al departament de 
personal, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal. 
 
En data 10 de novembre de 2016, Registre d’Entrada número 19414, el Sr. 
J.R.R.P., treballador del departament d’Informàtica de l’Ajuntament 
d’Amposta ha sol·licitat que s’emeti una declaració de compatibilitat per 
l’òrgan competent, respecte de la seva condició de personal laboral indefinit 
no fix i l’exercici de l’activitat privada com a auxiliar administratiu a una 
empresa privada. 
En data 16 de gener de 2009, es va emetre un informe des del departament 
de secretaria municipal sobre aquesta declaració de compatibilitat i les 
seves limitacions. 
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, correspon al Ple declarar les incompatibilitats del personal i 
autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats, per la qual cosa, 
el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat del Sr. J.R.R.P., personal laboral de 
l’Ajuntament d’Amposta, per a l’exercici privat de l’activitat d’auxiliar 
administratiu a una empresa privada. 
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat 
de l’activitat d’auxiliar administratiu queda subjecta al compliment de les 
següents limitacions: 
a) No podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, 

incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la 



dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionen 
directament amb les que desenvolupi en el departament, organisme o 
entitat on estigui destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats 
particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzen per 
si mateix directament els interessats. 

b) Desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats o particulars, en els assumptes en que estigui intervenint, hagi 
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc 
públic. S’inclou en especial en aquesta incompatibilitat les activitats 
professionals prestades a persones a que s’estigui obligat a atendre en 
el desenvolupament del lloc públic. 

c) Pertànyer a Consells d’Administració u òrgans rectors d’empreses o 
entitats privades, sempre que l’activitat de les mateixes estigui 
directament relacionada amb les que gestioni el departament, 
organisme o entitat en que presti els seus serveis el personal afectat. 

d) El desenvolupament, per si mateix o persona interposada, de càrrecs de 
tot ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes d’obres, 
serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de 
monopolis, o amb participació o aval del sector públic, qualsevol que 
sigui la configuració jurídica d’aquella. 

e) La participació superior al 10% en el capital de les empreses o societats 
a que es refereix l’apartat anterior. 

f) Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de 
treball i l’horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte 
en cas de canvi del lloc de treball en el sector públic.  

g) No percebre complements específics constituïts pel factor 
d’incompatibilitat, exclusivament o concepte equiparable ex art. 14 L 
21/1987, de 26 de novembre, o percebre complements específics 
constituïts pel factor d’incompatibilitat si no superen el 30% de la 
retribució bàsica, exclosa l’antiguitat, de conformitat amb la 
interpretació sistemàtica i conjunt del disposat a l’art. 16.4 L 53/1984, de 
26 de desembre, i l’article 14 L 21/1987, de 26 de novembre. 

TERCER. Realitzar la inscripció de la resolució de compatibilitat per 
desenvolupar aquesta activitat privada en el registre de personal 
corresponent. 
QUART. Comunicar els presents acords a l’interessat, al departament de 
personal, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal. 
Intervencions dels membres: 



La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que el seu vot en contra de 
la declaració de compatibilitat del personal eventual deriva de que no es 
pot realitzar el control de la seva activitat. El Sr. Alcalde diu que el control 
serà el mateix que per l’altre personal garantint que el que es realitzi per 
l’equip de govern en el cas concret fins i tot serà superior; el cert és que la 
garantia del compliment dels criteris a que es sotmet la declaració és 
idèntica a la resta, i l’empleat té el mateix dret que la resta amb 
independència de quina sigui la seva relació laboral, per tant si no es 
reconeix la compatibilitat suposaria una vulneració del seu dret. 
El regidor Sr. Francesc Miró diu que seria interessant que en la sol·licitud es 
concretés per a quin lloc es demana la compatibilitat. Respon el Sr. Alcalde 
que si la petició es concreta que es demani a cada treballador que sol·liciti 
la compatibilitat ho faran, ja que no tenen cap problema en que així consti. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que entenen els arguments, però, pel que 
fa al personal de confiança consideren han d’abstenir-se. 
 
9, APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 31 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS. 
Per Decret d’Alcaldia de 31 de març de 2016 es va aprovar la liquidació del 
pressupost municipal de l’exercici 2015, resultant un superàvit 
pressupostari de 3.341.931,95 euros.  
Atès que l’Ajuntament compleix els requisits fixats a la disposició addicional 
sisena de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, d’aquest import una volta descomptat el import del compte 413, 
es va destinar a amortització financerament sostenible el import de 
2.140.689,71 euros, d’acord amb el redactat de la disposició addicional 16 
del Text refós de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària. 
El Ple de la Corporació, en sessió de 28 d’octubre de 2016 va aprovar 
desistir de la realització de la Inversió relativa al carrer Sant Roc, i destinar 
aquest import, en compliment de l’article 32 de la LOEPSF a reduir 
l’endeutament net de l’Ajuntament d’Amposta. 
A data actual, les inversions financerament sostenibles es troben en la 
següent situació: 

ORG. PROGR. ECON APLIC. PTARIA ACTUAL ADJUDICAT EXCÉS 
PENDENT 

ADJUDICACIÓ 

09 155 60900 Urbanització entorn Oficina Turisme 74.132,03 0,00 - 74.132,03 

09 160 60900 
Instal·lació col·lector Balada i urb. 
plaça 60.471,01 59.895,00 576,01   

09 165 62901 Enllumenat LED poble nou del delta 83.720,24 0,00 - 83.720,24 

09 160 60901 Pluvials carrer Tarragona 199.796,94 0,00 - 199.796,94 



09 155 60902 
Eliminació barreres 
arquitectòniques via pública 59.906,03 59.899,00 7,03   

10 155 60902 II Fase urbanització carrer Terol 99.298,51 99.298,51 29.983,60   

09 155 61900 Urbanització parcial carrer Gongora 60.289,17 52.451,56 7.837,61   

09 160 61900 
Substitució xarxa aigües residuals 
Amposta 189.997,00 189.997,00 0,00   

09 454 61900 
Urbanització camins deteriorats pels 
aiguats 275.113,27 275.113,27 0,00   

09 155 61901 Pavimentació carrers varis 199.559,02 199.559,02 0,00   

09 160 61901 
Substitució bombes xarxa aigües 
residuals 10.000,00 0,00 - 10.000,00 

09 454 61901 
Repavimentació i urbanització 
camins municipals 118.822,53 118.816,34 6,19   

09 454 61902 
Millora drenatge camí Mas d'en 
Carrasca 60.345,69 60.345,69 0,00   

07 492 62900 APP mòbil ciutadana 15.000,00 0,00 - 15.000,00 

9 165 62900 
Actuació 1 pla estratègic enllumenat 
públic 533.548,17 0,00 0,00 533.548,17 

Com es comprova al quadre, hi ha una sèrie d’inversions que, si bé s’ha 
iniciat el procediment de licitació, encara no estan adjudicades 
definitivament i, per tant, no es coneix si del import de licitació hi haurà 
alguna baixa o no. 
Als efectes de donar ple compliment a l’article 32 i la disposició addicional 
sisena de la LOEPSF, i evitar així l’incompliment al qual es refereix l’article 28 
de la llei de transparència, es proposa destinar l’excés resultant de 
l’adjudicació respecte el pressupost de licitació de totes les inversions 
financerament sostenibles aprovades per aquesta Corporació per a 
l’exercici 2016 a reduir l’endeutament net d’aquest Ajuntament. 
Per tant es proposa, aprovar la modificació del pressupost incrementant 
l’amortització de préstecs de fora del sector públic finançada en la baixa en 
les aplicacions pressupostàries del capítol 6, tant de les que ja estan 
adjudicades com les que no. 
D'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, 
per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 
2 membres del grup del PSC - CP 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 el següent acord: 
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 31 de modificació del pressupost de 
2016 amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament 
es relacionen: 

Modificació crèdit número 31   suplements crèdits 
Suplements crèdits  



Cap.9: Passius financers 38.410,44 

Cap.9: Passius financers 
import restant una volta s'adjudiquin les obres 

relacionades 
Finançament  

Cap.6: Despeses de capital 38.410,44 

Cap.6: Despeses de capital 
import restant una volta s'adjudiquin les obres 

relacionades 
Per tant, el import total d’aquesta modificació vindrà donat per addicionar 
als 38.410,44 euros l’excés que, en el seu cas, resulti de l’adjudicació 
definitiva de les obres que estan actualment en tràmits de licitació. 
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 diu que el grup del PSC – CP a la vista de 
l’informe d’Intervenció ha hagut de votar a favor. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU tenia dubtes quant a la 
segona part de la proposta: però, la explicació de la Interventora els ha 
estat suficient. 
 
10, APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 530, CORRESPONENT A 
CONTRACTES MENORS TRAMITATS SENSE SEGUIR EL PROCEDIMENT 
ESTABLERT. 
Vista la relació d’obligacions número 530, de data 23 de novembre de 2016, 
que ascendeix a un import líquid de 9.680 €, la qual inclou una única factura 
del Consorci de polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre en concepte 
d’inventari de l’enllumenat públic, redacció  memòria descriptiva i gestió 
sol·licitud fons, a l’objecte de l’autorització, disposició i reconeixement 
d’obligacions en ella contingudes. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 



Atès que es tracta de factures corresponents a contractes menors, respecte 
les quals no s’ha seguit el procediment fixat a la normativa vigent i regulat a 
la Circular 1/2015, aprovada en sessió plenària de 30 de març de 2015, 
modificada en sessió plenària de 26 de setembre de 2016, respecte les 
quals s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost 
municipal de l’exercici vigent. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar 
conseqüències lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció 
de 23 de novembre de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC- CP i del membre del grup de PxC i el vot en 
contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les 
factures incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions incloses en la relació que s’adjunta a 
l’expedient que ascendeix a un import líquid de 9.680 €, la qual inclou una 
única factura del Consorci de polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
en concepte d’inventari de l’enllumenat públic, redacció  memòria 
descriptiva i gestió sol·licitud fons. 
 
11. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT XI DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les 
obligacions d’exercicis anteriors que consten a la relació número 529, de 28 
de novembre de 2016, que ascendeix a un import líquid 319,34 euros, i que 
comença amb Manualitats Miró, SL, per import de 21,26 euros, i finalitza 
amb Manualitats Miró, SL, per import de 69,30 euros, que es tramita 
d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d’abril, i la Base 20 d’Execució del Pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar 



conseqüències lesives per a les parts, i vist el informe de Intervenció de 23 
de novembre de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM i dels 6 membres del grup de CiU i l’abstenció, dels 2 
membres del grup del PSC- CP, del membre del grup de PxC i de la regidora 
no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda aprovar les obligacions d’exercicis 
anteriors, per import total de 319,34 euros. 
 
12. ATORGAMENT BENEFICIS FISCALS ICIO. 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A.G.A., en la qual manifesta que 
havent pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions per la construcció d’un habitatge al carrer Ataulf se li apliqui la 
bonificació que contemplen les ordenances reguladores de la taxa per 
llicència d’obres i de l’ICIO per estar integrat a la zona del casc antic. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 31 d’agost de 2016. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 
839,34 euros. 
 
13. DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS RELATIU A L'EXERCICI 
2015, EN ELS TERMES FIXATS A L'ARTICLE 116TER DE LA LLEI 7/1985, DE 2 
D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL. 
Seguidament es dona compte del càlcul del cost efectiu dels serveis 2015, 
corresponent als serveis de competències pròpies dels municipis que 
figuren a l’Annex II de l’Ordre MHP/2075/2014, de 6 de novembre, amb el 
detall següent: 
Servei Cost efectiu 
Enllumenat públic 883.922,15 € 
Cementiri 843.897,07 € 
Recollida de residus 1.024.217,63 € 
Neteja viària 654.043,89 € 
Abastament domiciliari d’aigua potable 81.686,02 € 
Clavegueram 245.606,90 € 
Accés als nuclis de població 0,00 € 
Pavimentació vies públiques 783.515,87 € 
Parc públic 403.022,35 € 
Biblioteca pública 354.259,89 € 



Tractament de residus 519.817,68 € 
Protecció civil 79.489,43 € 
Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social 

 
1.293.217.73 € 

Instal·lacions esportives d’ús públic 2.158,243,55 € 
Prevenció i extinció d’incendis 40.070,56 € 
Transport col·lectiu urbà de viatgers 154.419,25 € 
Medi ambient urbà 0,00 € 
Medi ambient urbà: parcs i jardins públics 402.016,85 € 
Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans 32.520,98 € 
Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació acústica, 
lumínica i atmosfèrica 

 
0,00 € 

Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística 57.255,34 € 
Protecció i gestió del patrimoni històric 0,00 € 
Protecció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris 
de sostenibilitat financera 

 
5.607,23 € 

Conservació i rehabilitació de l’edificació 0,00 € 
Evacuació i tractament d’aigües residuals 105.556,54 € 
Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l’ens 
local 

 
74.637,58 € 

Policia local 1.923.779,63 € 
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat 0,00 € 
Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local 124.345,34 € 
Fires 192.020,90 € 
Abasts, mercats i llotges 115.861,67 € 
Comerç ambulant 0,00 € 
Protecció de la salubritat pública 15.528,93 € 
Activitats funeràries 7.218,48 € 
Promoció de l’esport 313.874,69 € 
Instal·lacions esportives 1.542.788,68 € 
Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 89.218,42 € 
Promoció de la cultura 371.257,28 € 
Equipaments culturals 272.579.25 € 
Participar en al vigilància del compliment de l’escolaritat 
obligatòria 

 
0,00 € 

Cooperar amb les administracions educatives corresponents en la 
obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous 
centres docents 

 
 

0,00 € 
Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat  



local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació 
primària o d’educació especial 

 
1.680.948,68 € 

Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans 
en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions 

 
 

148.164,65 € 
El Ple resta assabentat. 
 
14. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
REFERIDA AL TERCER TRIMESTRE 2016, ENVIADA EN COMPLIMENT D'ALLÒ 
ESTABLERT A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA. 
Tot seguit es dona compte de l’informe d’Intervenció que diu: 
“I.- Antecedents. 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (endavant LOEPSF), regula el principi de 
transparència com a base del funcionament de les administracions 
públiques. A l’article 6 s’estableix l’obligació de les administracions 
públiques de subministrar tota la informació necessària per al compliment 
de les disposicions de dita llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el 
seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i 
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació 
i tractament de les dades. 
El Ministeri d’hisenda i administracions públiques, mitjançant la Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, ha desenvolupat les obligacions de 
subministrament de informació previstes en la LOEPSF. Concretament, 
l’article 16 recull les obligacions trimestrals de informació de les entitats 
locals. 
Atenent a la disposició transitòria única de la Ordre, aquest article ha entrat 
en vigor el dia 1 de gener de 2013.  
L’article 4 de la Ordre imposa la centralització del compliment de la 
obligació de remissió i recepció de informació “En les Corporacions Locals, la 
intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions”. 
II.- Fonaments de dret. 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 Reial decret llei 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

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



dels pressupostos de les entitats locals. 
 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 
 Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

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

 Ordre HAP/2082/2014, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, 
III.- Informe. 
1. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF, i el desenvolupament 
del mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, concretament els articles 4 i 
16 de la mateixa, aquesta Interventora ha complert amb la seva obligació 
de remissió de subministrament de la informació trimestral corresponent al 
tercer trimestre de 2016, en temps i forma, el darrer 27 d’octubre de 2016. 
Havent-se tramés la totalitat de la informació requerida pel Ministeri 
d’hisenda i administracions públiques a través de la plataforma telemàtica 
habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al 
present informe justificant de la remissió. 
2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de 
remissió, és part de la que es recull a l’article 16 de la Ordre 
HAP/2105/2012, i s’ha materialitzat en els formularis que ha dissenyat la 
Subdirección General de Estudios Financieros y Financiación de las 
Entidades Locales, complimentats a través de la Oficina Virtual abans 
citada. S’adjunta còpia impresa dels formularis remesos.  
Datos presupuesto actualizado y ejecución 
Resumen Clasificación Económica 
Desglose de Ingresos corrientes 
Desglose de Ingresos de capital y financieros 
Desglose de Gastos corrientes 
Desglose de Operaciones de capital y financieras 
Calendario y Presupuesto Tesorería 
Remanente de Tesorería 
Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 
Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 
Dotación de plantillas y retribuciones 
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.1%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22Economica.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.2%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22DesgloseIG.aspx?T=I&C=15%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.3%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22DesgloseIG.aspx?T=I&C=69%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.4%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22DesgloseIG.aspx?T=G&C=15%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.5%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22DesgloseIG.aspx?T=G&C=69%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.9%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoF_1_1_9_CalendarioPresupuestoTesoreria.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.8%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22Remanente.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.E6%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoF_1_1_E6_DeudaViva.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.E7%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22F1_1_E7.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.A3%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoF_1_1_A3DotacionPlantillasRetribuciones.aspx%22,%20false,%20true))


Ajustes Informe de evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas 

F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles 
A1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 
A4 Avales de la Entidad 
A5 Flujos internos 
B1 Ventas de acciones y participaciones 
B3 Adquisición de acciones y participaciones 
B4 Operaciones atípicas 
B5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar 
Respecte l’Hospital comarcal d’Amposta, SAM 
Balance ordinario 
Cuenta de pérdidas y ganancias ordinario 
Calendario y presupuesto tesorería 
Dotación de plantillas y retribuciones (ejecución) 
Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda 
Perfil vencimiento de la deuda a 10 años 
Capacidad/necesidad financiación calculada conforme SEC 
F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles  
3. La informació s’ha subministrat partint de les dades vigents a 30/09/2016, 
les previsions realitzades per a l’elaboració de les línies fonamentals del 
pressupost per a 2017, les previsions facilitades per l’Oficina de gestió 
tributària i analitzant l’evolució tendencial dels darrers anys. Concretament, 
pel que respecta a les obligacions reconegudes netes, respecte el capítol I 
s’ha previst que el total d’obligacions reconegudes serà aproximadament de 
8.236.059,23 euros, d’acord amb les dades facilitades pel departament de 
personal. Respecte el capítol 2 s’ha previst una execució del 100% sobre els 
crèdits definitius a dia 30/06/2016, a l’igual que en el capítol 3 i el 4. 
Respecte el capítol 6 s’ha previst una execució de 2.408.584,53 euros, i els 
capítols  8 i 9 el 100 % del crèdit definitiu. Pel que fa als drets reconeguts, 
s’ha partit dels drets reconeguts a l’exercici anterior, així com de les 
previsions realitzades per a l’elaboració de les línies fonamentals del 
pressupost per 2017 i de les dades facilitades pel cap de l’OGT. 
4. Pel que respecta a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, les dades i 
estimacions realitzades són les facilitades per dita societat mercantil 
IV.- Conclusions del informe d’avaluació. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.B1%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoB1AjustesInformeEvaluacion.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$A1%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoA1InteresesRendimientosDevengados.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$A5%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoA5FlujosInternos.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$B5%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoB5AcreedoresOperacionesPendientes.aspx%22,%20false,%20true))


setembre de 2016, l’Ajuntament d’Amposta, en termes consolidats, 
compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i d ela regla de la 
despesa. En referència al període mig de pagament, l’Ajuntament 
d’Amposta presenta unes dades de 19,65 i l’Hospital Comarcal d’Amposta, 
SAM, de 5,16. Finalment, la rati del deute se situa en un percentatge inferior 
al 75%. No obstant això, s’haurà de portar a terme el pertinent seguiment 
de l’execució del pressupost per ajustar les estimacions a l’evolució efectiva 
del mateix.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC – CP PER INSTAR EL PLE A 
SOL·LICITAR L’APLICACIÓ DEL COEFICIENT REDUCTOR PER A 
ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS/MODIFICACIÓ PONÈNCIA DE 
VALORS. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus propis termes el regidor Sr. Francesc J. Miró. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz  expressa el seu recolzament a 
la moció, ja que si aquesta prospera la modificació demanada beneficiaria a 
tots els ciutadans. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que no dubta de la intenció de la moció, 
encara que amb una anterior petició, el Ministeri va dir que els 
corresponents als anys 2000 a 2003 no es modificaven. Es pot demanar i, si 
s’assegura que els valors aniran a la baixa, en 4 o 5 anys s’aplicarà. 
Considera que hi ha una forma més segura i ràpida: abaixar l’IBI per al 2018 
un 50%; amb la revisió s’ingressaran uns 3 milions i posteriorment 600.000 
euros a l’any, aquest increment de la recaptació és suficient per assumir la 
rebaixa proposada. Respecte al mesura proposada, sense que hi hagi 
garantia de que la revisió de la ponència de valors suposi una rebaixa, 
s’abstindrà en la votació. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU té la voluntat de votar a 
favor de la moció, ara bé, prèviament es deuria realitzar una consulta al 
Cadastre per saber si la revisió de la ponència suposarà un increment o una 
disminució dels valors i demana que aquesta mesura s’incorpori a la moció. 
El Sr. Alcalde diu que el seu grup manté la mateixa línia sobre la 
incorporació de la consulta prèvia a BASE per tal que no passi com en una 
ocasió anterior, en que l’informe va resultar que els valors s’incrementarien. 
Com el grup de CiU votarien a favor de la moció amb aquesta incorporació. 
El regidor Sr. Miró diu que la moció parla de reducció, l’objectiu es rebaixar 
l’IBI a Amposta, per tant estan d’acord amb la incorporació de la mesura de 



demanar informe previ. 
Amb aquesta incorporació, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció següent: 
“Atès que l’Ajuntament d’Amposta compta amb una Ponència de valors 
publicada l’any 2004, que resulta en una valoració cadastral dels immobles 
del municipi elevada si tenim en compte la situació de crisi que ha patit el 
sector immobiliari i la davallada generalitzada de preus que des de llavors 
han patit els béns immobles. 
Atès que aquesta situació ha portat a que el valor cadastral assignat als 
immobles del municipi no reflecteix el valor real del sòl, així com tampoc el 
valor real de la construcció, donat que estan calculats molt per sobre del 
valors actuals de mercat. 
Vist l’article 321 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
“Artículo 32 Actualización de valores catastrales 
1. Las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los 
valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes 
para cada uno de los grupos de municipios que se establezcan 
reglamentariamente o para cada clase de inmuebles. 
2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los 
valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por 
aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la 
correspondiente ponencia de valores del municipio. 
Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes 
previstos en este apartado cuando concurran los siguientes requisitos: 
a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor 
de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general. 
b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores 
de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores 
catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto 
de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio. 
c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes 
del 31 de mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la 
aplicación de los coeficientes.” 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
1. Sol·licitar a BASE informe sobre si una revisió de la ponència de valors 
cadastrals suposarà un increment o una disminució dels valors, amb la vista 



del qual es: 
a) Es sol·licitarà a la Direcció General del Cadastre l’aplicació d’un coeficient 
reductor per l’actualització dels valors cadastrals del municipi d’Amposta. 
b) Amb el seu defecte sol·licitar de la Direcció General del Cadastre la 
modificació de la Ponència de valors del municipi d’Amposta per tal 
d’actualitzar els valors cadastrals del municipi d’acord amb la davallada 
soferta als preus de mercat. 
3. Notificar els presents acords a la Direcció general del Cadastre i a la resta 
d’interessats.” 
 
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER L’ADOPCIÓ DE MESURES PER 
A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES CELÍAQUES A 
AMPOSTA. 
Tot seguit es dona compte de la moció que diu: 
“Atès que les estadístiques indiquen que el diagnòstic de casos de malaltia 
celíaca és la condició genètica amb més prevalença al món occidental, que 
segons la Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya, a Espanya hi ha 
unes 450.000 persones celíaques, i que segons l’Associació de Celíacs de 
Catalunya, a Catalunya hi ha unes 75.000 persones celíaques, de les quals 
un 85% encara no estan diagnosticades. I que també a la nostra Ciutat la 
malaltia celíaca afecta a un nombre ja significatiu de persones. 
Atès que els pacients celíacs no diagnosticats presenten una sèrie de 
problemes de salut com la desnutrició secundària, dèficit d’absorció de 
nutrients (ferro, calci...) que comporten anèmia, osteoporosi, problemes de 
fetge, alteració de la mucosa intestinal, retard de creixement i 
desenvolupament en els nens.  
Atès que, a la cistella de la compra, la diferència de preu entre un mateix 
producte amb i sense gluten pot arribar a ser “abismal”. Una persona 
celíaca la pot veure incrementada en uns 33€ setmanals, 132€ mensuals o 
1.600€ anuals. Si tenim en compte la gran càrrega genètica d’aquesta 
malaltia, ens podem trobar en una mateixa família amb més d’un membre 
celíac, què significaria una despesa molt importat i fins i tot, en moltes 
ocasions, insostenible (pot arribar a ser un 288% més car). 
Atès que, quan les persones afectades per la malaltia prenen aliments amb 
gluten, el sistema immunològic fa una reacció creuada amb el teixit de 
l’intestí prim, provocant una reacció inflamatòria que interfereix en 
l’absorció de nutrients, vitamines i minerals, a conseqüència de la qual 
aquestes persones pateixen malnutrició, malgrat realitzar una ingesta 
adequada d’aliments.  



Atès que el 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la 
resolució 879/X per la millora de la qualitat de vida del col·lectiu celíac on es 
demanava la reducció de l’IVA dels productes sense gluten, controls 
d’inspecció en seguretat alimentària, sensibilització en el sector restaurador 
i hoteler o la implementació de protocols en els menjadors escolars, entre 
altres.  
Atès que, hem de considerar la malaltia celíaca com una malaltia crònica. 
Els/les pacients, sense el compliment d’una dieta estricta lliure de gluten, 
poden patir els trastorns comentats anteriorment. 
Per tot això, el Grup de Convergència Democràtica de Catalunya proposa al 
Ple Municipal d’Amposta l’adopció dels següents acords: 
Primer. Declarar el recolzament unànime i solidari de l’Ajuntament 
d’Amposta, als malalts de celiaquia, familiars, associacions i resta d’agents 
amb els que interactuen. Defensar i contribuir al benestar dels malalts 
celíacs, per ésser una qüestió de justícia social i una demanda al nostre 
municipi. I Dona suport al mateix temps, a la Resolució 879/X del Parlament 
de Catalunya per la millora de la qualitat de vida dels celíacs.  
Segon. Assegurar les necessitats nutricionals, a través dels Serveis Socials, 
de celíacs sense recursos econòmics suficients, augmentant per a les 
famílies celíaques fins a un 10% el llindar econòmic corresponent dels ajuts 
socials d’aliments per tal d’alleugerir la major despesa que els hi suposa la 
compra de productes sense gluten.  
Tercer. Contribuir al desenvolupament d’activitats que impulsin la 
divulgació de la malaltia impulsades pel propi Ajuntament. Promoure la 
inclusió en la oferta educativa dels centre escolars d’Amposta, xerrades, 
conferències i jornades informatives i divulgatives sobre la malaltia celíaca, i 
la difusió mitjançant campanyes informatives als mitjans i xarxes socials del 
Consistori dels acords esmentats anteriorment.  
Fomentar la realització d’activitats de conscienciació, convivència i 
pedagògiques coincidint amb el dia 27 de maig de cada any, amb motiu del 
Dia Nacional del Celíac. 
Que l’Ajuntament d’Amposta doni suport a les campanyes i accions 
informatives, formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi 
l’Associació de Celíacs de Catalunya, i l’Associació de Celíacs de les Terres de 
l’Ebre.  
Quart. Que en les principals festes i esdeveniments impulsats per 
l’Ajuntament, aquest vetlli per, en la mesura de les seves possibilitats, oferir 
alternatives adients pels ciutadans afectats per celiaquia.  



Cinquè. Facilitar l’accés a una dieta sense gluten, dins i fora de casa, tant 
pels residents com pels visitants, prenent mesures per fomentar que hi hagi 
un nombre suficient d’establiments (restaurants, obradors, carnisseries, 
etc.) que ofereixin productes sense gluten al municipi.  
Estudiar, de forma conjunta, amb el sector de la restauració, la gastronomia 
i l’hosteleria del nostre municipi les possibilitats per a dissenyar i fomentar 
una campanya als diferents establiments dels mateixos per a incloure el 
distintiu oficial conforme han incorporat a les seves cartes de serveis, 
aliments sense gluten per a celíacs; (obtenir l’acreditació “Servei Sense 
Gluten” que ofereix de manera gratuïta l’Associació de Celíacs de 
Catalunya), per tal de garantir un servei correcte. En línia amb el que ja s’ha 
fet a moltes altres ciutats 
Sisè. Oferir un enllaç des del portal web de l’Ajuntament des del qual hi hagi 
una ubicació dels establiments de restauració que ofereixen àpats per 
celíacs i que estiguin acreditats per l’Associació, sobre plànol de la ciutat, i 
de la seva oferta gastronòmica i comercial pel celíac i que s’inclogui un 
enllaç a l’Associació de Celíacs de Catalunya, i a l’Associació de Celíacs de les 
Terres de l’Ebre per a obtenir més informació.  
Setè. Sol·licitar al Govern d’Espanya a millorar el tractament fiscal dels 
aliments sense gluten.  
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció al Parlament de Catalunya, a tots els 
grups parlamentaris allà representats, al Congrés dels Diputats, a tots els 
grups allà representats, a l’Associació Celíacs de Catalunya, i a l’Associació 
de Celíacs de les Terres de l’Ebre.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. Josep Tomàs Reverté. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que recolzarà la moció, ja 
que sempre estarà a favor de les mocions que afavoreixin a les persones 
més vulnerables. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró manifesta el suport del grup del PSC – CP i 
demana que aquestes accions es facin extensibles a les intoleràncies a la 
lactosa i altres semblants. 
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern també donarà suport a la moció, en 
proposar coses senzilles de dur a terme i d’altres que ja s’estan realitzant. 
Amb les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda aprovar la moció transcrita. 
 
17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU AL PROCEDIMENT I LA 
RETROACTIVITAT D’APLICACIÓ EN EXERCICIS NO PRESCRITS DE LA 



REGULARITZACIÓ CADASTRAL. 
De forma prèvia a la lectura de la moció presentada, es dona compte de 
l’informe conjunt d’Intervenció i Secretaria en relació a dita moció, la 
legislació aplicable i les competències plenàries respecte els acords 
proposats, per tal que el Ple estigui assessorat i adopti la decisió que 
consideri més oportuna. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el regidor Sr. Josep Tomàs Reverté 
La regidora no adscrita, Rosa Pertegaz, diu que recolzarà la moció per la 
seva finalitat, tot i que l’exposició de motius no li sembla del tot clara. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que el grup de PxC també votarà a favor de 
la moció per considerar que va en contra d’una injustícia, essent-li 
indiferent el contingut de l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció. 
Considera que és difícil que rectifiquin i demana que s’incorpori la proposta 
d’instar l’equip de govern a que es redueixi el tipus de l’IBI rústic per tal de 
compensar l’increment injust d’aquest, de tal forma que si el Cadastre per a 
l’any 2018 rectifica perfecte, sinó, que es minori el coeficient per mantenir la 
recaptació, si els sembla bé aquesta proposta presentarà una moció en 
aquest sentit. El Sr. Alcalde intervé indicant que no cal presentar cap moció 
ja que n’hi ha una aprovada pel Ple en el sentit d’aplicar aquesta minoració 
de la recaptació de l’IBI rústic, encara que un cop es tingui clar l’augment de 
la recaptació. El regidor Sr,. Ciscar diu que si pensa és necessari presentar la 
moció que ha anunciat, ja que n’hi ha d’aprovades pel Ple que l’equip de 
govern no ha complit, el Sr. Alcalde respon que és lliure de presentar 
quantes mocions cregui oportunes. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que si es tracta de reduir l’IBI rústic i els 
valors cadastrals donaran suport a la moció, tot i haver de salvar les 
salvetats al respecte recollides a l’informe de Secretaria i Intervenció i 
demanant que s’emprin les mesures adients per aconseguir-ho. 
El Sr. Alcalde analitza les propostes d’acord incloses a la moció i diu: els 
punts 1 i 2 de la moció són iguals a la proposta presentada per Esquerra al 
Senat i demana afegir “i ramaders”, pel que respecta a l’informe de 
Secretaria i Intervenció res impedeix que el Ple insti a prendre les mesures 
proposades a la moció, si s’hagués fet una ponència s’hauria arreglat, com 
així s’està reclamant, l’Estat espanyol s’ha posat en un jardí d’on és difícil 
sortir, davant l’existència, per exemple, d’edificacions sense ús, mostrant un 
clar afany recaptatori i a més fent pagar la revisió als propietaris; el punt 3 
no l’acaba d’entendre, però com es demana que es faci el possible assegura 
que farà l’humanament possible, ja que legalment, segons l’informe, no ho 



és, no és procedent no cobrar els darrers 4 anys, com tampoc la devolució 
d’aquesta recaptació, el mateix passa amb la no aplicació d’interessos  (que 
demana es tregui de la proposta) sobre el pagament ajornat encara que si 
es pot donar el màxim termini possible per efectuar el pagament fraccionat; 
el punt 4 que demana un model d’al·legacions ja s’està fent, s’ampliarà i, a 
més a més des dels propis serveis municipals s’està donant recolzament a 
propietaris que han permès solucionar errades importants; en relació al 
punt 5 s’ha fet molta informació, s’han enviat 7.500 cartes i també s’ha 
informat per ràdio Amposta. Acaba dient que en cas d’acceptar-se les seves 
proposta el grup d’EA – AM també donarà suport a la moció. 
La regidor Sra. Isabel Ferré diu que accepten les modificacions proposades 
pel Sr. Alcalde, com també la incorporació de la proposta del grup de PxC, 
qui proposa que s’inclogui que el tipus de l’IBI rústic per a 2017 sigui el 
mateix que el de l’any 2016. El Sr. Alcalde diu que no està d’acord, ja que, 
com ha dit, fins que no es concreti exactament l’increment de la recaptació 
no es pot aprovar cap rebaixa. Replica el Sr. Ciscar dient que si es volgués 
realment es podria fer, fent una estimació, però no hi ha la voluntat de fer-
ho. Repeteix el Sr. Alcalde que el seu compromís és modificar a partir de la 
concreció de l’increment de la recaptació que suposarà la revisió. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda prestar la seva aprovació a la moció següent 
 “Aprofundim amb aquesta moció el prec efectuat pel nostre Grup al darrer 
ple municipal del passat 28 d’octubre. Ja que no hem deixat de rebre 
consultes sobre el tema i hem pogut constatar la confusió que la 
Regularització Cadastral està generant, especialment ara, quan els 
propietaris d’edificacions no declarades ja estan rebent les corresponents 
notificacions del Cadastre  
És conegut que, amb l’objectiu que aflorin aquestes propietats irregulars, la 
Direcció General del Cadastre va activar un procés extraordinari de 
regularització per localitzar els immobles els propietaris dels quals 
(particulars o empreses) no tributen per ells o ho fan de forma incompleta. 
Es tracta del Procediment de Regulació Cadastral 2013-2016, que per la 
seva similitud amb la famosa i polèmica amnistia fiscal, alguns mitjans es 
permeten rebatejar tan tècnic nom, pel de “AMNISTIA CATASTRAL o 
CATASTRAZO”.  
A la nostra Ciutat i per lògica al nostre terme municipal, existeixen molts 
immobles i construccions que mai s’han declarat al Cadastre, segur que 
algun d’aquests exemples els resulta familiar: una caseta de camp que ha 
acabat convertida en xalet de segona residència, una habitació més sobre la 



terrassa d’un àtic, la piscina o el garatge construïts en la parcel·la o el jardí 
etc. Així, milers de metres quadrats no declarats, que no existeixen en la 
realitat jurídica ni tributària, encara que cada dia els gaudim, ens banyem, 
aparquem i visquem en ells. 
Així doncs, com a conseqüència de l’aplicació del procediment de 
regularització, els titulars de construccions regularitzades reben una 
notificació individual amb la proposta de resolució i hauran de fer front a 
una taxa de 60 euros per immoble en concepte de despeses de gestió, i 
veuran incrementat el valor cadastral amb incidència a l’Impost sobre Béns 
Immobles, (lògicament això també els afectarà a l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials, l’Impost sobre Successions i Donacions, i les 
Plusvàlues).  
Però el mes greu és que, en quant al Cadastre de Rústica, la Llei 16/2012, de 
27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries orientades a la 
consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, 
modifica la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 introduint la disposició 
addicional tercera. Procediment de regularització cadastral 2013-2016 i la 
Disposició addicional quarta. Valoració de les construccions indispensables per 
al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals localitzades 
en sòl rústic. 
Atès que, desprès d’haver pogut comprovar diversos expedients 
d’instal·lacions en finques rústiques que ja han estat objecte d’aquest 
procediment de regularització cadastral i d’assignació de valor, hem 
detectat valoracions excessives de les mateixes, basades en una ponència 
de valors instrumental generada automàticament per cada municipi.  
Atès que, tot i sense ànim de voler ser catastrofistes considerem que el 
valor que es vol aplicar a les construccions rústiques agràries pot posar en 
perill el futur del sector agrari (d’altra banda prou castigat i menystingut) i 
cal corregir-lo adequant-lo a la realitat ja que, a efectes impositius i de 
patrimoni, actualment una bassa de reg es considera com si fos una piscina; 
i una granja, en actiu o no, o un magatzem agrícola es consideren gairebé 
com una nau industrial. 
Atès que, s’ha de tenir en compte que la realitat de les construccions rurals 
al nostre terme municipal, és molt diferent de la que es presenta a la resta 
de l’estat espanyol, ja que el tipus d’agricultura minifundista predominant a 
les nostres terres condiciona també la superfície de sòl construïda, els tipus, 
característiques constructives, antiguitat, usos i nombre d’edificacions, etc. 
Atès que, existeix desconcert ciutadà, remarquem aquí també el 
desconeixement, e indefensió dels afectats, ja que molts estan en la 



creença errònia de que, a partir d’aquesta regularització, i desprès de pagar 
la taxa de 60 euros, ja tenen la construcció “legalitzada o regularitzada”, res 
més lluny de la realitat ja que aquest tràmit afecta solament edificacions no 
declarades que s’hagin construït de forma legal. Així doncs, la “Regulació 
Cadastral” no podrà utilitzar-se per legalitzar construccions que 
contravinguin la normativa urbanística. Les construccions il·legals mai 
podran regularitzar-se, a través d’aquest pagament de taxes.  
Atès que, una altra qüestió a banda és el pagament de la taxa de 60 euros, 
donat que els treballs de camp emprats per a detectar les noves 
construccions i ampliacions no incorporades al Cadastre, sovint pateixen 
errades d’apreciació i rigor suficient, ja que s'han realitzat mitjançant 
fotografies de vol aeri i imatges de façana, sense personar-se cap tècnic de 
l’empresa subcontractada a l’efecte, en els immobles afectats, uns mitjans 
que no es corresponen al valor de la taxa imposada, i no obstant això, 
prenen en compte fins i tot paràmetres com l'estat de conservació i 
qualitats constructives de cara a emetre els seus informes i valoracions. 
Atès que la valoració que efectuen els responsables de la regularització “pot 
incórrer en l’il·legalitat” (sentència del Tribunal Suprem, de 29 de març de 
2012) ja que es requereix “que el pèrit de l'Administració realitzi la visita de 
l'immoble i aquesta sigui posada en coneixement del propietari”. 
Atès que, a més a més de tot l’anteriorment referit, recordem aquí que com 
a norma general els Ajuntaments resten obligats a practicar les liquidacions 
de l’IBI derivades del procediment de regularització cadastral amb efecte 
retroactiu de quatre anys (que es el que fixa la normativa tributaria) i no pot 
aplicar d’ofici un fraccionament del deute tributari.  
Per tant, d’acord amb tot l’exposat, el Grup de Convergència Democràtica 
de Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència 
específica per als usos agrícoles i ramaders vinculada al rendiment de les 
construccions, ja que la disposició addicional quarta de la Llei del Cadastre 
Immobiliari RDL 1/2004, introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, 
indica que mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració 
d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència 
de valors urbans vigent al municipi.  
Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns 
coeficients reductors per corregir la valoració cadastral excessiva de les 
construccions agrícoles i ramaderes resultant del procediment d’assignació 
de valor cadastral mentre no s’aprovi una ponència específica per als usos 
agrícoles. 



Tercer.  Instar al Ple de la Corporació, i en especial al Sr. Adam Tomàs, 
(donat que al seu programa electoral manifestava que: Portarem a terme una 
revisió cadastral a la baixa que equipari la contribució al valor real dels bens 
immobles), a que es comprometi a fer "tot el legal i humanament possible" per 
evitar l'aplicació amb caràcter retroactiu de l'actualització del valor cadastral 
imposada pel Ministeri d'Hisenda a través de la Direcció General del 
Cadastre. I en cas que per imperatiu legal s'hagi de mantenir aquesta 
retroactivitat, que l'equip de Govern proposi al Ple de la Corporació el 
pagament ajornat de les quantitats degudes fins a un màxim de 10 anys. 
Quart. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat d’al·legació 
per als casos d’errada material en el procediment de regularització, 
reclamant la devolució de la taxa, i facilitant la tramesa conjunta d’aquestes 
al·legacions a la corresponent Gerència Territorial del Cadastre.  
Cinquè. Que davant la confusió generada i falses expectatives de la 
ciutadania, es faci saber pels mitjans de comunicació més adients una nota 
explicativa clara i entenedora, de què és la Regularització Cadastral que 
s’està portant a terme al nostre municipi, en què consisteix, i com pot 
afectar als interessats en un futur.  
Sisè.  Instar l’equip de govern a reduir el tipus de l’IBI rústic per compensar 
els majors ingressos que se’n derivaran d’un increment injust de la 
recaptació d’aquest tribut. 
Setè. Si així s’escau, fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Direcció General 
del Cadastre. 
 
18. PRECS I PREGUNTES. 
El regidor Sr. German Ciscar: 
1. Torna a insistir sobre la companyia que està desplegant la fibra òptica 
que manifesten als propietaris dels immobles afectats que actuen en nom 
de l’Ajuntament, no entén que si la Llei els diu que poden instal·lar-la a les 
façanes dels edificis perquè demanen la signatura dels propietaris, per tant 
demana que s’aclareixi i s’expliqui. El Sr. Alcalde respon que evidentment no 
treballen per l’Ajuntament i si demanen la signatura és per poder acreditar 
que fan la comunicació als veïns afectats. El regidor Sr. Pau Cid diu que si 
els edificis confrontants disposen del servei no poden negar-se a que passi, 
havent d’avisar la companyia en un mes d’anticipació, encara que sense 
autorització dels propietaris poden passar igual; el Sr. Alcalde remarca que 
els drets els fixa la pròpia Llei. El Sr. Ciscar pregunta si sense signatura dels 



propietaris poden passar per la façana de l’immoble, responent el regidor 
Sr. Cid afirmativament, excepte si són el darrer immoble del carrer i la línia 
no ha de seguir. El regidor Sr. Ciscar demana un informe per saber 
exactament que permet la Llei, el Sr. Alcalde diu que demanarà els serveis 
tècnics que facin aquest informe. 
2. En cas de vehicles aparcats davant un gual s’avisa a la Policia Local i 
aquesta sanciona, es segueixen produint les molèsties per la càrrega i 
descàrrega d’un camió a un comerç que ja va fer saber en una sessió 
plenària anterior, demana que si en aquest cas ha de sancionar-se es faci, li 
sap greu; però, si aquesta és la única forma de solucionar el problema, ha 
de fer-se. El regidor Sr. Miquel Subirats diu que en aquets casos ha de 
trucar-se a la Policia Local, qui normalment sanciona, en el cas del camió, 
s’està treballant per solucionar-ho. 
El regidor Sr. Francesc Miró formula el prec de que davant la plaga que es 
va sofrir l’any passat de la processionària del pi es faci un cens dels pins per 
poder fer el tractament i evitar el perill que suposa aquesta plaga. 
En l’anterior Ple es va parlar del servei de pediatria de l’Hospital i ell no ha 
vist cap tracte preferencial en les urgències, el Sr. Alcalde respon que el 
servei està com es va trobar i que s’apliquen els protocols establerts. 
La regidora Sra. Anna Tomàs diu que abans a l’Hospital es donava el servei 
d’uròleg i ara no es dona, pregunta si s’està actuat per recuperar-lo. El Sr. 
Alcalde respon que des de Catsalut se’ls ha dit que la forma en que es 
contractava fins ara no és correcta i no es podia seguir fent com fins ara, 
estant cercant-se solucions per recuperar el servei. 
 
URGÈNCIES. 
S’aprova per la unanimitat dels membres del Ple la urgència de les 
qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, 
adoptant-se els següents acords: 
 
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I EA – AM DE SUPORT AL 
REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES 
INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA. 
A continuació es dona lectura a la moció amb el tenor literal següent: 
“El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va 
aprovar una resolució que insta el govern a convocar un referèndum 
vinculant sobre al independència de Catalunya, com a molt tard, el 
setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negocií amb l’estat un 
referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 



Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment 
històric que viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot 
restar al marge d’aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb 
la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el 
convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i 
ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos 
que ens ha de portar cap a un nou model d’estat. 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la 
democràcia i hem estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs 
electes que les representen. En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, 
regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb 
el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem defensat els 
electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac 
injustificat de l’advocació de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i 
hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a decidir com a 
única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre la 
independència del nostre país. 
Si la ciutadania, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat 
internacional, des d’on actuarà plenament responsable i compromesa amb 
un món més just. La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de 
la democràcia i sense el seu pel exercici i respecte no es pot avançar. 
Catalunya i les seves institucions estan patint una persecució política per 
part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a partir 
de criteris subjectius. 
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents acords: 
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Amposta a la resolució del 
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant 
sobre la independència, com a molt tard el setembre de 2017. 
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al 
nostre municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la 
Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu 
desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la 
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de 
transversal socialment i política. 
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la 
justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa 
de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les 
seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica. 



4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir 
institucionalment una separació real de poders com a garantia de la 
democràcia. 
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència.” 
Prèviament a la discussió de la moció, es dona compte de l’informe emès 
per la Secretària general de la Corporació, en el qual es conclou que en 
base a l’atribució de la competència exclusiva de l’Estat de la matèria del 
referèndum, a la regulació continguda del referèndum en al LO 2/1980, de 
18 de gener, a la STC 31/2015, de 25 de febrer de 2015 i a la Providència del 
TC d’11 de novembre de 2015, que no és competència municipal l’aprovació 
pel Ple de la Corporació d’una moció que tingui per objecte el suport al 
referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per 
processos relacionats amb al sobirania. Amb l’aprovació d’aquesta moció 
pel Ple de la Corporació es podria estar incorrent en un supòsit de nul·litat 
de ple dret de l’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seu termes la regidora Sra. Isabel Ferré. 
La regidora no adscrita, Rosa Pertegaz, manifesta el seu suport a la moció, 
ja que des de Demòcrates de Catalunya van instar fer un referèndum 
unilateral sobre la independència, donen suport als càrrecs electes 
investigats per la justícia i condemnen l’ús que fa l’Estat espanyol dels 
tribunals. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que les mocions es fan per complir-se i ara 
se’n presenta una nova versió de que ja va aprovar-se per tal que aquell a 
gent que es diu independentista pugui seguir cobrant molt sense cap mena 
de resultat, hi ha una dada irrefutable: durant 30 anys de govern de Jordi 
Pujol el deute de la Generalitat era de 15.000 milions, en 9 anys s’ha 
incrementat a 60.000 milions, la qual cosa suposa que han de pagar-se a 
l’any 7.000 milions en interessos als bancs, diners que no van destinats a 
educació, sanitat, etc. Considera un insult que s’intenti camuflar aquesta 
mala gestió en el dèficit de l’Estat, no pot fer constat a aquells que cobren 
un sou exagerat per portar el país a la ruïna. Vol que la gent desperti i 
comencen a defensar a les persones que s’ho mereixen i no als ineptes que 
es limiten a cobrar sous milionaris. Acaba preguntat on ha parat l’afirmació 
anterior dels 18 mesos per la independència. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el PSC ha reiterat en moltes ocasions 



que volen que la ciutadania voti un acord i no una ruptura; que el nostre 
objectiu és que hi hagi una reforma federal de la Constitució Espanyola, ja 
sabem que es difícil, però més difícil és aconseguir la independència de 
manera unilateral, i que la nostra estratègia política no implica confrontar 
amb els independentistes, sinó fer una proposta alternativa i no afavorir el 
xoc  de trens entre Catalunya i la resta de l’Estat espanyol. Volem recordar, 
també, que ja en el debat parlamentari ens varem oposar a la lògica de la 
unilateralitat com a mecanisme de negociació; i que tampoc compartim la 
utilització sistemàtica de l'administració local en els interessos polítics de 
l'actual Govern de Catalunya i dels partits qui li donen suport. Cal lluitar 
contra la instrumentalització dels ajuntaments per part de les forces 
polítiques independentistes que encapçalen el Govern de la Generalitat. 
D’altra banda, la convocatòria unilateral d'un referèndum que els mateixos 
proposants saben que no es produirà, només pot provocar més frustració i 
cap solució al conflicte institucional que patim. De fet, el referèndum tal 
com es planteja ja es va produir el 9 de novembre de 2014 i ja hem vist les 
seves conseqüències a la societat catalana. Els socialistes sempre hem dit 
que judicialitzar la política no és la solució  i també hem reiterat en diverses 
ocasions que sempre estarem al costat del compliment de la llei com a base 
indispensable del sistema democràtic, que defensem la legalitat sense 
entrar en judicis sobre els fets jutjats. En aquest sentit hi ha un informe de 
la Secretaria on queda clar que cas d’aprovar aquesta moció es podria estar 
incorrent en un supòsit de nul·litat de ple dret. Al meu entendre fins i tot ha 
estat massa benèvola perquè pensem que, de fet, en cas d’aprovar-se s’està 
incorrent. D’altra banda, hi detectem la defensa d’una falsa autoritat 
(sobirania, en diuen)  municipal: la sobirania municipal no és saltar-se la llei, 
no és desobeir. Perquè els regidors i alcaldes prometem guardar i fer 
guardar les lleis, i no desobeir-les. Des del PSC estem disposats a parlar de 
l’abast de la llibertat d’expressió i fins i tot defensar-la i a no compartir la 
judicialització d’expressions polítiques, però el que no podem admetre mai 
és que algú no compleixi la llei, i s’ha de saber que no complir la llei té 
conseqüències, i més si s’és un càrrec públic, un alcalde o un regidor, que 
ha de garantir el funcionament democràtic de les institucions, no pot 
incomplir la llei impunement perquè perd la força, la credibilitat i la 
legitimitat per fer complir les seves decisions als seus conciutadans. L’estat 
de dret té aquestes coses, la llei és igual per a tothom. No hi ha  objecció de 
consciència ni impunitats possibles. Per tot això votarem en contra 
d’aquesta moció. 
El Sr. Alcalde diu que la seva posició continua sent la mateixa, davant l’ús de 



l’Estat espanyol de les institucions judicials, si ha d’assumir alguna 
responsabilitat prefereix que sigui per defensar una idea que per qualsevol 
altre motiu i per aquest motiu es port al Ple la moció. El dia 6 de desembre, 
l’equip de govern mantindrà obert l’ajuntament i també es donarà suport 
als càrrecs electes sotmesos per aquest motiu a processos judicials. Des del 
partit socialista es pot seguir donat suport al PP, sense que pugui esbrinar 
si es més vergonyós el suport al procés o el recolzament a la presidència 
d’una comissió del Congrés per l’anterior ministre d’interior. 
La regidora Sra. Isabel Ferré intervé per assenyalar que si es fixen els verbs 
emprats a la moció veuran que no es demana incomplir la Llei, sinó que és 
de justícia demanar el que figura en la moció. 
El regidor Sr. Francesc Miró respon que no és cert que el partit socialista 
doni suport al govern del PP o hagi recolzat el nomenament per la 
presidència d’una comissió al Congrés, aquesta manifestació del Sr. Alcalde 
ha estat desafortunada. Complir la llei no vol dir saltar-se-la i actuacions 
com aquesta poden portar el perill de que els ciutadans perguin el respecte 
a les institucions, cosa que no comparteixen. El Sr. Alcalde respon que amb 
els acords que es proposen no s’incompleix la llei, encara que si l’Estat ho 
considera i empren alguna acció, ho assumirà. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres 
del grup de CiU i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, l’abstenció 
del membre del grup de PxC i el vot en contra dels 2 membres del grup del 
PSC – CP, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ DE PXC PER FER UN INVENTARI DE TOTS ELS BÉNS QUE NO FEM 
SERVIR ARA, NI FAREM SERVIR EN UN FUTUR, POSAR-LOS A LA VENDA. 
A continuació es dona lectura a la moció que diu: 
“Hi ha material que varem comprar al seu dia que no s’ha fet servir mai, 
d’altres no els podem fer servir en un futur. 
Acords: fer un inventari de tot allò que no sigui útil ni ara, ni en un futur i 
posar-lo a subhasta.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el regidor Sr. German Ciscar. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, manifesta la seva abstenció i diu 
que si prospera la moció ja se l’informarà com es gestionarà, responent-li el 
Sr. Ciscar que si s’hagués informat ho sabria. 
El regidor Sr. Francesc Miró diu que el grup del PSC – CP s’abstindrà en la 
votació, encara que en ser la moció genèrica també es pot incloure en 



l’inventari els béns mobles. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU també s’abstindrà en al 
votació, l’inventari es rectifica cada any i si dels béns inclosos se’n volen 
subhastar és una decisió de l’equip de govern. 
El Sr. Alcalde diu que el grup d’EA – AM donarà suport a la moció, són 
actuacions que ja s’estan realitzant, primer amb la valoració tècnica del bé, 
generant uns recursos econòmics d’uns béns que d’altra forma no 
s’aprofiten. 
Amb aquestes intervencions, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM i del membre del grup de 
PxC i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup 
del PSC – CP i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda aprovar 
la moció de la que s’ha cdonat compte. 
 
MOCIÓ DE PXC PER ESTUDIAR LA CESSIÓ DE SOLARS A L’AJUNTAMENT A 
CANVI D’ASSUMIR TAXES. 
Finalment es dona compte de la moció següent: 
“Hi ha queixes de propietaris de solars pels rebuts de la brossa, ja que 
diuen que no generen cap brossa. 
Hi ha queixes per falta d’aparcaments. 
Acords: Estudiar la cessió de solars a l’ajuntament a canvi de les taxes dels 
solars.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el regidor Sr. German Ciscar. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, diu que s’abstindrà fins disposar 
de l’estudi que es demana. 
La regidora Sra. Anna Tomàs diu que el grup del PSC – CP ja tenen 
coneixement de les reclamacions de pagament de la brossa pels solars, 
considerant que es deuria fer un tractament diferent; en quan a la cessió ja 
existeix una moció aprovada pel qual el propietari cedeix el solar buit a 
l’Ajuntament fins que el precisi a canvi de que l’Ajuntament assumeixi els 
costos del seu manteniment i neteja. Ple que fa a la proposta no es possible 
discriminar en el pagament de les taxes; però, estan a favor d’estudiar 
l’assumpte, tenint en compte el que ja s’està fent i la il·legalitat de 
l’assumpció de la taxa. El Sr. Ciscar respon que queda clar que l’exempció 
de la taxa és il·legal, encara que es pot cercar un subterfugi que permeti 
assumir aquest cost a l’Ajuntament a canvi de l’ús del solar, la qual cosa es 
faria constar en el document de cessió. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU s’abstindrà en la votació, 



demana que les mocions que presenta el Sr. German siguin més 
exhaustives en la seva exposició, responent aquest que té raó, deuria posar 
en el paper el que després explica en la sessió plenària. El grup de CiU 
s’abstindrà en la votació per la maca d’explicació i per proposar-se una 
mesura que ja s’està realitzant. 
El Sr. Alcalde diu que no entenien la moció, els genera dubtes i proposa que 
la moció es traslladi a la interventora i segons el que resulti del seu informe 
ja es decidirà. En qualsevol cas recorda que l’assumpció actual per 
l’Ajuntament de la neteja i manteniment ja suposa una bonificació respecte 
les obligacions del propietari que compensa la cessió. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple acorda traslladar al moció a la 
Interventora per tal que informi sobre al seva possible aplicació. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per 
acabada la sessió, essent les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts, i de 
tot el que s’ha tractat es formula la present acta de la que, com a Secretària 
certifico. 
 

L’ALCALDE,                        LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 


