
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 28 DE DESEMBRE 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 

Secretari accidental: 
Sr. Ramon Noche Arnau. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-vuit de desembre 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 del 
sotasignat, Secretari accidental de la Corporació, estant també present la 
Interventora, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme la 
sessió extraordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre 



del dia: 
1. Donar compte dels decrets d’alcaldia 1534 a 1660 de 2016. 
2. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte del Decret 1546/2016 de delegació de funcions de 

l’Alcaldia. 
4. Designació de representant municipal en òrgan col·legiat. 
5. Aprovació provisional de la modificació puntual número 44 del POUM: 

“Canvi de paràmetre de la parcel·la mínima a l’àmbit 2 de la clau 12a1. 
Favaret (unifamiliar)”. 

6. Aprovació de la 4a. fase del pla d’ordenació i ocupació de recursos 
humans i modificació de la relació de llocs de treball. 

7. Aprovació de la modificació programa de directrius generals i objectius 
que han de servir de base per al desenvolupament del complement de 
productivitat. 

8. Aprovació del pressupost municipal per a 2017. 
9. Aprovació de la plantilla de personal – any 2017. 
10. Aprovació i acceptació de la liquidació de GURSAM. 
11. Aprovació de l’expedient número 12 de reconeixement extrajudicial de 

crèdit. 
12. Aprovació de la relació de factures tramitada sense seguir el 

procediment establert per als contractes menors. 
13. Atorgament de beneficis fiscal ICIO. 
14. Precs i preguntes 
 
Abans d’iniciar l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, el Ple de la 
Corporació, acorda mostrar el seu condol a les famílies dels dos joves morts 
en accident de trànsit. 
 
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. DONAR COMPTE DEL DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1534 A 1660 DEL 
2016.  
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1401 a 1533 de l’any 2016, 
restant el Ple assabentat. 
 
2. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 



 R.G.I. com a hostessa de Fira Amposta del 3 al 6 de desembre de 2016. 
 J.G.E. com a hoste de Fira Amposta del 3 al 6 de desembre de 2016. 
 B.S.T. com a mestra de la llar d’infants la Sequieta del 24 de novembre 

de 2016 al 31 de juliol de 2017. 
 D.P. com a hostessa de Fira Amposta del 3 al 6 de desembre de 2016. 
 A.P.E. com a hoste de Fira Amposta del 3 al 6 de desembre de 2016. 
 Z.V.J. com a hostessa de Fira Amposta del 3 al 6 de desembre de 2016. 
 Ampliació de jornada de la Sra. G.U.I. com a agent d’acollida  fins a 37,5 

hores setmanals, de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2017. 
 D.C.D. per ocupar un lloc de treball de Tècnic/a superior d’administració 

especial adscrit a Intervenció com a personal funcionari interí en 
pràctiques amb efectes del dia 9 de gener de 2017. 

 I.F.B. com a Responsable d'Esports i del Centre de Tecnificació Esportiva 
de les Terres de l'Ebre del 21 de desembre de 2016 al 20 de març de 
2017. 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET 1546/2016 DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS 
DE L’ALCALDIA. 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 1546/2016, de 28 de 
novembre, que es transcriu a continuació: 
Donada la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, 
i havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova 
Corporació municipal. 
Fonaments de dret: 
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 46.1 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, Funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals 
Resolc: 
PRIMER. Delegar de forma específica a favor del Sr. Marc Fornós i Monllau, 
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, la següent matèria: 
1. Facultat de resolució de l’atorgament de les llicències d’ús puntual dels 
equipaments esportius. 
SEGON. Disposar l’aplicabilitat del règim de delegació de competències 
establert en el Reglament orgànic municipal. Així mateix, les delegacions 
atorgades pel present Decret podran ser revocades en qualsevol moment, 
sense cap altre requisit que l’emissió d’un Decret d’Alcaldia, que es 



comunicarà al regidor i al Ple de la Corporació en la primera sessió en que 
sigui possible. 
TERCER. El Sr. regidor delegat haurà de mantenir a aquesta Alcaldia 
constantment informada de la gestió de les respectives delegacions i, 
especialment d’aquells actes o decisions que, per qualsevol motiu, puguin 
tenir rellevància. 
QUART. Notificar personalment la present resolució al designat, que es 
considerarà acceptada tàcitament, tret manifestació expressa dintre d’un 
termini de tres dies hàbils a comptar des del dia següent en que es rebi la 
notificació del present acord; i remetre la Resolució de nomenament al 
BOPT per la seva publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució al 
tauló d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del 
dia següent de la signatura de la resolució per l’Alcalde. 
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució a la 
primera sessió que se celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN ÒRGAN COL·LEGIAT. 
Atenent que havent d'estar representada la Corporació en diferents òrgans 
col·legiats, de conformitat amb el que disposa l’article 38, 123 i següents del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple de la 
Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de juny de 2015, va designar com 
a membre de la Comissió de sostenibilitat de les Terres de l'Ebre el Sr. 
Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget. 
Atenent que des de la pròpia Comissió es demana que es procedeixi a la 
designació d’un representant municipal suplent, el Ple de la Corporació, per 
majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, del 
membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i 
l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i dels 2 membres del grup del PSC 
– CP, adopta els següents acords: 
PRIMER. Designar representant municipal suplent en la Comissió de 
sostenibilitat de les Terres de l'Ebre el regidor Sr. Daniel Forcadell i Ferreres. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’interessat i a la Comissió de 
sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. 
 
5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 44 
DEL POUM: “CANVI DE PARÀMETRE DE LA PARCEL·LA MÍNIMA A L’ÀMBIT 2 
DE LA CLAU 12A1. FAVARET (UNIFAMILIAR)”. 



Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació 
puntual número 44 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Canvi del 
paràmetre de parcel·la mínima a l’àmbit 2 de la clau 12a1. Favaret 
(unifamiliar)”, redactada per l'Arquitecte municipal, J.C.M. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 
d’octubre 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 216 del dia 14 de 
novembre de 2016 i Diari El Punt Avui del dia 9 de novembre de 2016. 
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. 
Sobre la modificació puntual s'ha donat audiència als Ajuntament dels 
municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta.  
Atenent que s’ha sol·licitat 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, a data d’avui, no ha emès l’informe sol·licitat. 
Durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació. 
D’acord amb 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 majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i l’abstenció de 
la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual 
número 44 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Canvi del paràmetre 
de parcel·la mínima a l’àmbit 2 de la clau 12a1. Favaret (unifamiliar)”, 
redactada per l'Arquitecte municipal, Jaume Castellví Miralles. 
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 per a l’efectivitat del present acord. 
 
6. APROVACIÓ DE LA 4A. FASE DEL PLA D’ORDENACIÓ I OCUPACIÓ DE 
RECURSOS HUMANS I MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
Atenent que per acord de Ple de data 30 de novembre de 2015, s’acordà 
aprovar inicialment la primera fase del Pla d’ordenació i d’ocupació de 



recursos humans i simultània adequació de l’estructura organitzativa de 
l’ajuntament d’Amposta així com de la relació de llocs de treball.  
Atenent que per acord de Ple de data 29 de febrer de 2016, s’acordà 
aprovar inicialment la segona fase del Pla d’ordenació i d’ocupació de 
recursos humans i simultània adequació de l’estructura organitzativa de 
l’ajuntament d’Amposta així com de la relació de llocs de treball.  
Atenent que per acord de Ple de data 30 de maig de 2016, s’acordà aprovar 
inicialment la tercera fase del Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos 
humans i simultània adequació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament 
d’Amposta així com de la relació de llocs de treball.  
Atenent que seguint amb el procés d’ordenació de referència i amb el 
mateix objectiu que fonamenta les anteriors fases, de desenvolupament 
d’un marc organitzatiu i de funcionament més eficient i eficaç, es 
fonamenta aquesta tercera fase.  
Atenent que la proposta que es presenta consisteix, fonamentalment en: 
 Creació: 1 lloc de treball d’auxiliar tècnic especialista en informàtica i un 

lloc de treball d’oficial de segona – secció pintura. 
 Modificació: CD i CE del lloc de responsable de serveis socials. 
 Amortització: 1 lloc de treball de peó oficis múltiples i 1 lloc d’auxiliar 

administrativa de gestió. 
L’actual relació de llocs de treball vigent, quant a la Subàrea de noves 
tecnologies, disposa de 2 llocs de treball, aquests són: el de Cap d’unitat 
d’informàtica, grup C1, i el d’auxiliar tècnic especialista en informàtica, grup 
C2. És necessari, però, per tal de desenvolupar i implementar 
l’administració electrònica, d’obligat compliment a l’empara de la Lle 
39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, de comptar amb 
personal d’estructura especialista en informàtica suficient. I per aquest 
motiu, es considera del tot necessari ampliar la Subàrea amb 1 tècnic més 
especialista en informàtica, grup C2. 
D’altra banda, cal tenir en compte, que per acord de Ple de data 30 de 
novembre de 2015 s’acordà modificar el grup professional establert per al 
lloc de treball de “Responsable de Serveis Socials”, amb codi 06.06.01, d’A2 a 
A1. No es va procedir, però, a adequar els complements retributius 
complementaris d’acord amb el nou grup vinculat a les taules retributives 
municipals vigents. Per aquest motiu, correspon modificar els complements 
referits, aquests són el complement de destí i el complement específic, 
segons el nou grup assignat i fixat a les taules retributives com a A1.4.0 Es 
tracta, doncs, d’una regularització necessària que implicava el canvi de grup 
realitzat en data 30 de novembre de 2015. 



Així mateix, d’acord amb les necessitats detectades a la subàrea de serveis i 
manteniment per part del regidor responsable i del coordinador, procedeix 
amortitzar un lloc de peó oficis múltiples una vegada proveït de forma 
definitiva un nou lloc d’oficial de segona . secció pintura. 
I, finalment, s’estableix una altra amortització relativa a un lloc de treball 
d’auxiliar administrativa adscrita a l’Àrea d’hisenda, Subàrea Intervenció, 
oficina Intervenció – Tresoreria, la qual es vincula a la jubilació de la 
persona que l’ocupava juntament amb les necessitats de l’Oficina. 
Per tot això; 
Atenent que quant al personal, la planificació que s’impulsa es fonamenta, 
per tant, en l’article 69 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual es desenvolupa el text refós de la Llei d’empleat públic, que estableix 
que la planificació des recursos humans a les administracions públiques 
tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació 
dels serveis i de l’eficiència en l’ús dels recursos econòmics disponibles 
mitjançant la dimensió adequada  dels seus efectius, la seva millor 
distribució, formació, promoció professional i mobilitat. 
Atenent que cal tenir en compte, a més, l’article 32 del Decret legislatiu 
1/1997, de 31 de juliol, d’acord amb el qual la creació, la modificació, la 
refosa i la supressió de llocs de treball es realitzarà en tot cas mitjançant la 
relació de llocs de treball. 
Atès el que es preveu als article 162 a 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP i del 
membre del grup de PxC i el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU i 
de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos 
humans (4a. fase) i simultània modificació de la relació de llocs de treball en 
els següents termes: 
A. Quant a la creació de llocs de treball: 
 Es crea 1 lloc de treball d’auxiliar tècnic especialista informàtica, adscrit a 

l’Àrea de règim interior, personal i noves tecnologies, Subàrea de noves 
tecnologies, amb codi 02.03.01.01.01.01, grup C2, complement de destí 
154 i complement específic de 9.122,08 €, d’acord amb fita descriptiva 
que s’adjunta al present com annex. 

 Es crea 1 lloc de treball d’oficial de segona – secció pintura, adscrit a 
l’Àrea de serveis al territori, Subàrea de serveis i manteniment, accés; 



restringit – promoció interna, grup C2.5.1, CD: 13, complement específic: 
6.819,19 €/bruts/anuals, amb codi 06.00.08.01.07.05, d’acord amb fita 
descriptiva que s’adjunta al present com annex. 

B. Quant a modificacions: 
 Modificar les retribucions complementàries del lloc de treball 

“Responsable de serveis socials”, amb codi 06.06.01, en el sentit 
d’establir un complement de destí 23 i un complement específic de 
8.237,40 €. 

C. Quant a amortitzacions: 
 Amortitzar el lloc de treball de peó oficis múltiples adscrit a l’Àrea de 

serveis al territori, Subàrea de serveis i manteniment, amb codi 
06.00.08.01.07.04, una vegada proveït de forma definitiva el lloc de 
treball d’oficial de segona – secció pintura, amb codi 06.00.08.01.07.05. 

 Amortitzar el lloc de treball d’auxiliar administrativa de gestió adscrita a 
l’Àrea d’hisenda, Subàrea Intervenció, oficina Intervenció – Tresoreria, 
amb codi 06.03.01.02.01.04. 

SEGON. Exposar al públic el present acord, per un termini de 15 dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la 
província de Tarragona (en endavant, BOPT) i al Tauler d’anuncis municipal, 
a efectes de presentació d’al·legacions.  
TERCER. Considerar definitivament aprovat el present acord en el cas que 
no es presentin al·legacions.  
QUART. Contra l’aprovació definitiva o contra l’acord esdevingut definitiu es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de la seva publicació en el BOPT. Alternativament i 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.  
CINQUÈ. Notificar el present acord a la representació dels treballadors i 
treballadores així com a les persones interessades.  
Intervencions dels membres: 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que el seu vot és en contra 
perquè l’empresa que ho està fent no els ofereix garanties en no haver 
demostrat experiència en l’administració pública i en considerar que el que 
s’ha implantat no s’ajusta a la realitat de l’Ajuntament.  
La regidora Sra. Isbel Ferré diu que el grup de CiU, com en les anteriors 
modificacions i en les que es proposaran en un futur ha votat en contra. 
El Sr. Alcalde diu que la modificació del complement de direcció i específic 



es farà per fases i esperen no tardar quatre anys en fer-ho. 
 
7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PROGRAMA DE DIRECTRIUS GENERALS I 
OBJECTIUS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT. 
El Ple celebrat el dia 13 de juny de 2016 va aprovar el programa de 
directrius generals que han de servir de base per al desenvolupament del 
complement de productivitat. Posteriorment, i fruït  dels contactes i de les 
negociacions mantingudes amb la representació dels empleats/des 
municipals i de l’observança de determinats punts que podien millorar-se 
tècnicament, es van introduir algunes variacions que es van reflectir al 
document “Proposta de les Instruccions del Reglament de Productivitat”. La 
Junta de Govern Local celebrada el dia 24 d’octubre de 2016, va aprovar 
aquestes instruccions relatives al Programa de Directius Generals que han 
de servir de base per al desenvolupament del complement de productivitat, 
condicionades a la seva posterior aprovació pel Ple Municipal. 
Amb l’objectiu de perfeccionar el text aprovat pel Ple el passat 13 de juny 
amb les millores pactades amb la representació dels empleats/des, el Ple de 
la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup 
d’EA – AM, del membre del grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del grup 
de CiU i dels 2 membres del grup del PSC – CP i el vot en contra de la regidora 
no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Deixar sense efecte l’últim paràgraf de l’apartat a) relatiu a l’Interès 
del treballador/a per un millor desenvolupament de les tasques assignades 
al seu lloc de treball, que determinava: “S’estableix un import corresponent 
al 25% de la partida anual destinada a productivitat”.  Aprovar el nou 
redactat d’aquest punt, segons el següent text: L’import global màxim a 
repartir per aquest factor serà l’equivalent al 25% de la partida anual 
destinada a productivitat. La diferència entre aquest total i l’import 
definitivament assignat als empleats/des, incrementarà la quantitat 
destinada a retribuir l’especial rendiment per eficàcia i eficiència al lloc de 
treball. En cap cas cap treballador rebrà per aquest concepte una quantitat 
superior a la que li pertoqui en concepte d’especial rendiment per eficàcia i 
eficiència al lloc de treball, pel que en cas que això es produeixi, es 
traspassarà d’aquest apartat primer ( interès del treballador/a) la quantitat 
econòmica que correspongui a l’apartat tercer (l’especial rendiment per 
eficàcia i eficiència).  
SEGON. Deixar sense efecte l’últim paràgraf de l’apartat 3 del punt relatiu 
als criteris per a calcular el factor d’especial rendiment per presència, que 



determinava: “Per al còmput de l’absència justificada es tindran en compte 
tots els permisos previstos a la normativa vigent en cada moment i en 
aquest acord a excepció del permís per raó de matrimoni o per constitució 
d’unió civil, per naixement o mort de familiars fins al primer grau d’afinitat o 
consanguinitat i dels permisos per maternitat, lactància i per la utilització 
d’hores sindicals, les incapacitats temporals per risc durant l’embaràs i 
preparació del part, per mort de familiar de fins a segon grau de 
consanguinitat i per violència de gènere.” Aprovar el nou redactar d’aquest 
punt, d’acord amb el següent text: 
Per al còmput de l’absència justificada es tindran en compte tots els 
permisos previstos a la normativa vigent en cada moment i en aquest 
Acord, a excepció dels següents: 
1. Permís per raó de matrimoni o per constitució d’unió civil.  
2. Permís per naixement de fills. 
3. Permís per mort de familiars fins al segon grau d’afinitat o 

consanguinitat. 
4. Permisos per maternitat, paternitat o lactància.  
5. Permís per la utilització d’hores sindicals. 
6. Incapacitats temporals pern risc durant l’embaràs i preparació al part.  
7. Permís per violència de gènere. 
8. Dies de lliure disposició.  
9. Permís per visita mèdica per atendre fills amb grau de minusvalidesa 

reconeguda. 
TERCER. Deixar sense efecte l’últim paràgraf del Programa de Directrius 
Generals relatiu a l’import a percebre per especial rendiment per eficàcia i 
eficiència, que literalment deia: “s’estableix un import corresponent al 60% 
de la partida anual destinada a productivitat”. Aprovar el nou redactat 
d’aquest punt d’acord amb el següent text: L’import global a repartir per 
aquest factor serà l’equivalent al 60% de la partida anual destinada a 
productivitat, incrementada en el seu cas, pels excedents provinents de la 
valoració de l’interès del treballador/a. 
QUART. D’acord amb les anteriors modificacions, aprovar el text refós del 
programa de directrius generals i objectius que han de servir de base per al 
desenvolupament del complement de productivitat, segons el redactat 
següent: 
a) Interès del treballador/a per un millor desenvolupament de les tasques 

assignades en el seu lloc de treball: s’estableix per al personal que presti 
serveis a l’Ajuntament amb una antiguitat mínima d’un any en el període 
d’inici de meritació del complement i de forma ininterrompuda i tingui 



contracte vigent a la data de finalització de la meritació. 
Es valora la realització de cursos oficials i relacionats amb el contingut del 
seu lloc de treball, fora de la jornada laboral.  
Es valorarà durant el mes de desembre-gener de l’any següent, a través 
d’un informe per part de la persona responsable de personal validat pel 
regidor de personal, per tal de fer-se efectiu durant el mes de febrer de 
l’any següent. El treballador/a presentarà instància a l’efecte 
acompanyant-la de l’acreditació de realització del curs emès per 
l’organisme impulsor del curs i on constin els mòduls o assignatures del 
curs, el seu títol així com la seva durada i l’avaluació final de l’alumne/a. 
Només podran optar aquelles persones que hagin aprovat el curs. Així 
mateix serà necessari per l’expedient l’informe del cap o en cas de 
personal amb comandament del regidor/a del qual depengui, a efectes 
d’aprofitament del curs per al lloc de treball.  
Els cursos on line estan inclosos, sempre que es realitzin fora de la 
jornada laboral. 
L’import estarà diferenciat en funció de cursos de fins a 20 hores, cursos 
de 60 a 150 hores i cursos de més de 150 hores. 
 L’import global màxim a repartir per aquest factor serà l’equivalent al 
25% de la partida anual destinada a productivitat. La diferència entre 
aquest total i l’import definitivament assignat als empleats/des, 
incrementarà la quantitat destinada a retribuir l’especial rendiment per 
eficàcia i eficiència al lloc de treball. En cap cas cap treballador rebrà per 
aquest concepte una quantitat superior a la que li pertoqui en concepte 
d’especial rendiment per eficàcia i eficiència al lloc de treball, pel que en 
cas que això es produeixi, es traspassarà d’aquest apartat a) ( interès del 
treballador/a) la quantitat econòmica que correspongui a l’apartat c) 
(l’especial rendiment per eficàcia i eficiència).  

b) Especial rendiment: s’estableix per al personal  que presti serveis a 
l’Ajuntament amb una antiguitat ininterrompuda mínima d’un any en el 
període d’inici de meritació del complement i tingui contracte vigent a la 
data de finalització de la meritació, amb els requisits i condicions que 
s’assenyalen a continuació: 
La prestació de serveis haurà de ser ininterrompuda entre el primer dia 
d’iniciació i l’últim de finalització del període de meritació, si bé 
s’acceptarà un marge de flexibilitat de 15 dies en la finalització de la 
relació de serveis amb l’Ajuntament que també donarà lloc al 
complement, amb la disminució proporcional corresponent. El període 
de meritació és anual. Es valorarà durant el mes de desembre-gener de 



l’any següent, a través d’un informe per part de la persona responsable 
de personal validat pel regidor de personal, per tal de fer-se efectiu 
durant el mes de febrer de l’any següent 
La percepció d’aquest complement al 100% per part de cada empleat/ada 
públic/a estarà subjecte al compliment dels requisits que es detallen a 
continuació:  

 No haver tingut durant el període de meritació cap incompliment 
de jornada acreditat. 

 No haver sofert durant el període de meritació cap sanció 
disciplinària. 

 No haver gaudit durant el període de meritació de cap llicència per 
a assumptes propis sense retribució (entre 0 i 3 mesos). 

 No haver-se produït durant el període de meritació cap 
circumstància que determini la interrupció voluntària o el 
cessament en la prestació de serveis a l’Ajuntament, canvi en la 
situació administrativa, comissió de serveis a altres 
administracions, jubilació. 

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

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

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

A partir de 45 dies 100% 
2. Per indisposició ( inassistència a la jornada laboral, total o parcial, 

per causa de malaltia  o accident sense expedició de justificant de 
baixa):   

Fins a 2’99 dies 0% 
Entre 3 i 4’99 dies 25% 
Entre 5 i 6’99 dies 50% 
Entre 7 i 8’99 dies 70% 



A partir de 9 dies 100% 
Per al càlcul de les hores corresponents a indisposició per al personal 
que tingui assignada una jornada anual ordinària cada 7’5 hores 
d’indisposició correspondran a un dia, i així successivament de forma 
proporcional a la seva jornada laboral 
3. Per absència justificada (que no sigui objecte de recuperació per 

temps de treball):   
Fins a 2’99 dies 0% 

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

L’equivalència igual a l’establerta a la de la indisposició 
Per al còmput de l’absència justificada es tindran en compte tots els 
permisos previstos a la normativa vigent en cada moment i en aquest 
acord, a excepció dels següents: 
1. Permís per raó de matrimoni o per constitució d’unió civil.  
2. Permís per naixement de fills. 
3. Permís per mort de familiars fins al segon grau d’afinitat o 
consanguinitat. 
4. Permisos per maternitat, paternitat o lactància.  
5. Permís per la utilització d’hores sindicals. 
6. Incapacitats temporals per risc durant l’embaràs i preparació al part.  
7. Permís per violència de gènere. 
8. Dies de lliure disposició.  
9. Permís per visita mèdica per atendre fills amb grau de minusvalidesa 
reconeguda. 
S’estableix un import corresponent al 15% de la partida anual destinada a 
productivitat. 
c) Especial rendiment per eficàcia i eficiència del treballador/a al lloc de 

treball: es valora el treball realitzat amb eficàcia i eficiència per tal 
d’assolir resultats emprant els menors recursos i mostrant diligència vers 
la feina. Es valora també el treball orientat a augmentar els estàndards 
de qualitat del treball i a una òptima satisfacció de les persones usuàries. 
S’estableix per al personal que presti serveis a l’Ajuntament amb una 
antiguitat mínima d’un any en el període d’inici de meritació del 
complement i de forma ininterrompuda i tingui contracte vigent a la data 
de finalització de la meritació. 
Es valorarà durant el mes de desembre-gener de l’any següent, a través 



d’un informe de valoració fet pel comandament del departament, per tal 
de fer-se efectiu durant el mes de febrer de l’any següent. Es valorarà el 
treball anual del treballador/a.  
Els comandaments seran avaluats pel regidor/a de l’àmbit al qual 
pertanyin i el personal sense comandament serà avaluat conjuntament 
pel comandament i el regidor/a que correspongui segons l’àmbit 
d’actuació. Les avaluacions han de ser validades, així mateix, pel 
regidor/a de personal. 
Cal assolir un mínim de 6 punts per a gaudir del complement de 
productivitat establert. 
 

Especial rendiment eficiència i 
eficàcia 

Gairebé mai 
(0 punts) 

Algunes vegades 
(1 punt) 

Sovint 
(2 punts) 

Gairebé sempre 
(3 punts) 

Resolc les qüestions que se’m 
plantegen amb eficàcia, 
complint els terminis i 

compromisos, a fi d’augmentar 
els estàndards de qualitat del 

me treball 

    

Faig ús dels recursos de què 
disposa o gestiona 

l’Administració sota un criteri de 
màxima eficiència, emprant els 

recursos disponibles 
indispensables i minimitzant el 
temps emprat en l’execució de 
les tasques assignades, sense 

que això comporti una 
disminució dels nivells de 

qualitat 

    

Treballo amb l’objectiu d’obtenir 
la màxima qualitat en totes les 

activitats, l’òptima satisfacció de 
les persones usuàries i la millora 

dels processos de gestió en el 
servei. 

    

PUNTUACIÓ     



L’import global a repartir per aquest factor serà l’equivalent al 60% de la 
partida anual destinada a productivitat, incrementada en el seu cas, pels 
excedents provinents de la valoració de l’interès del treballador/a. 
CINQUÈ. Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant 
publicació del mateix en el B.O.P.T per un termini de 20 dies hàbils, per tal 
de que tots els interessats puguin consultar l’expedient, així com presentar 
les al·legacions i suggeriments que considerin oportuns. Si transcorregut el 
termini d’exposició pública, comptats a partir de l’endemà de la inserció de 
l’anunci en el BOPT no se n’ha presentat cap, l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
SISÈ. Donar trasllat del present acord d’aprovació inicial als representants 
sindicals dels empleats/des municipals, als efectes de que en tinguin 
coneixement i puguin presentar les al·legacions i consideracions que 
considerin. 
SETÈ. Comunicar el present acord al Departament de Secretaria, Intervenció 
i de Personal de l’Ajuntament d’Amposta. 
Intervencions dels membres: 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz comenta que l’equip de govern 
va dir que eliminarien el complement de la productivitat i no ho han fet i 
que pagar més de 3.000 euros per això, està fora de lloc per la crisis. També 
pregunta que perquè no el fan desaparèixer, aquest complement, que ja 
s’han aprovat altres complements i apunta que no ha trobat als Informes de 
Secretaria i Intervenció a la carpeta del Ple.  
La Sra. Interventora diu que no ho ha trobat perquè el contingut ve a ser el 
mateix, que només s’han fet algunes modificacions superficials i que, per 
tant, es remeten als anteriors. 
El Sr. Alcalde respon que el complement de productivitat com estaven 
plantejats abans s’han tret, el que es paga són les tasques de categoria 
superior, ara s’aproven criteris per distribuir el complement de productivitat 
a tot el personal, ja que d’altra forma el seu pagament comportaria 
l’informe desfavorable d’Intervenció, cosa que no volen.  
Per últim, la Sra. Rosa Pertegaz remarca que en l’informe hi apareix la 
paraula “productivitat”. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que no té res en contra del complement de 
productivitat com incentius als treballadors si de veritat funcionen i es 
produeixen millores. Apunta que tant de bo es poguessin arribar a pagar 
més de 3.000 euros si això està justificat amb una productivitat alta i un 
benefici per a l’Ajuntament.  



La regidora Sra. Isabel Ferré diu que si la proposta ha estat pactada amb el 
Comitè estan d’acord en que es tiri endavant. 
 
8. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2017. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’hisenda celebrada el 
dia 22 de desembre de 2016, al projecte de pressupost per a l’exercici 2017, 
el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP, del 
membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i el 
vot en contra dels 6 membres del grup de CiU, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost municipal general per a l’exercici 
2017, per un import total consolidat 39.188.180,43 euros en ingressos i en 
despeses, bases d’execució, annexos i resta de documentació 
complementària. 
SEGON. Aprovar el límit de despesa no financera per al pressupost 
municipal de l’any 2017 en la quantia de 34.176.788,59 euros, havent-se 
verificat que es compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els 
termes fixats als articles 11 i 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, al haver-se comprovat 
que s’obté, en termes del “Sistema europeo de cuentas nacionales y 
regionales”, capacitat de finançament (superàvit pressupostari). 
TERCER. D’acord amb l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
remetre el informe de Intervenció sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en el pressupost general de l’exercici 2017, en el 
termini de 15 dies hàbils, al Departament d’economia i coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. 
QUART. Informar al Ministeri d’hisenda i administracions públiques sobre el 
límit de despesa no financera aprovada per l’Ajuntament d’Amposta per al 
pressupost general de l’exercici 2017. 
CINQUÈ. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el 
Butlletí oficial de la província, per un termini de 15 dies, tal i com disposa 
l’article tal i com estableix l’article 169.1 del RDL 2/2004 que aprova el Text 
refós de la Llei d’hisendes locals, en el que els interessats podran presentar 
reclamacions davant el Ple de la Corporació. El pressupost general es 
considerarà definitivament aprovat si en el termini indicat no se presenten 
reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà d’un mes per a resoldre. 
SISÈ. El pressupost definitivament aprovat serà inserit en el Butlletí oficial 
de la Corporació, si el té, resumit per capítols cadascun dels pressupostos 
que el formen, en el de la província o , en el seu cas, de la Comunitat 



Autònoma uniprovincial, tal i com indica l’apartat 3 de l’article 169 del RDL 
2/2004. 
SETÈ. Del pressupost definitivament aprovat se remetrà copia a 
l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma. 
VUITÈ. El pressupost entrarà en vigor en l’exercici corresponent, una volta 
publicat en la forma prevista en l’apartat 3 del indicat article 169. 
Intervencions dels membres: 
Després de l’explicació de la proposta de pressupost feta pel Sr. Alcalde els 
portaveus dels diferents grups municipals prenen la paraula. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, valora positivament que hi hagi 
un increment a les partides destinades a associacions o els plans 
d’ocupació, necessaris per combatre l’atur, respecte aquests va fer una 
proposta que té repercussió de caràcter social, que és la contractació de 
mínim de 6 mesos a les persones dels plans d’ocupació, i agraeix que es 
tingui en compte. Segueix dient que hi ha una gran pressió fiscal cap als 
ciutadans i que aquest augment en els impostos hauria de repercutir més 
positivament en els ciutadans i la població per la qual cosa van fer la 
proposta de bonificació de l’IBI a les persones en risc d’exclusió social i les 
famílies amb ingressos mínims. Per últim, recalca que el que li fa votar en 
contra és l’increment de la productivitat de 20.000 de l’any 2015 als 70.000 
euros actuals. 
El Sr. Alcalde agraeix la seva valoració positiva. Diu que la pressió fiscal no 
ha augmentat, sinó que és igual o menor, però que hi ha una situació 
delicada degut al Boom Immobiliari que ha fet que moltes propietats 
estiguin a mans de les entitats bancàries. Segueix dient que creu que no 
s’ha de fer una rebaixa en els impostos, ja que hi ha la necessitat d’invertir 
en millores i d’ajudar a les famílies. És cert que augmenta la recaptació de 
l’Ajuntament, diu, però no saben segur en quant, i que quan ho sabran 
segur, serà llavors quan prendran una determinació respecte les propostes 
de rebaixa dels impostos. Considera que l’increment de la recaptació, 
derivada de que aquells propietaris que no tributaven ara ho hagin de fer (a 
l’igual que quan un ciutadà no fa la seva declaració de renda actua Hisenda 
perque compleixi amb els seves obligacions) es posarà al carrer via ajusts al 
comerç o a l’arranjament d’habitatges. 
La Sra. Pertegaz diu que espera que es vegin els resultats si això ocorre, i el 
Sr. Alcalde li respon que es posarà tot cap a la població, s’arreglaran els 
carrers i es faran licitacions de dins del poble.  
El Sr. Ciscar diu que l’abstenció del grup de PxC es justifica en que hi ha  
propostes bones i propostes excel·lents, que són les seves pròpies, i que 



per això no vota en contra, sinó que s’absté. Diu que pel que fa al cadastre i 
als habitatges, hi haurà una rebaixa del 25% respecte l’any anterior, i explica 
a la població quines són les bonificacions per part de l’Ajuntament. 
Comenta que Amposta és l’única població on es fa aquesta rebaixa, podent 
arribar fins al 50% si aconsegueix convèncer a l’equip de govern, i que això 
sí seria alliberar la pressió fiscal realment. Diu també que hi ha un gran 
problema, que és la bombolla del lloguer per la qual unes 1.100 famílies 
que viuen de lloguer han de pagar entre 400 i 450 euros al mes de renda, 
proposant que hi hagi més de 100 pisos en propietat de l’Ajuntament, que 
no suposaria un cost per al ciutadà (ja que el cost de l’hipoteca es pagaria 
amb la renda del seu lloguer, essent aquesta molt més baix dels preus 
actuals, i que això suposarà un augment del patrimoni, un augment de la 
vivenda pública i un municipi més ric, i el que s’ha de fer és invertir.  El Sr. 
Alcalde respon que tenen la voluntat d’aplicar el tema de l’IBI i que li 
preocupa el tema de la vivenda pública, ja que el preu del lloguer s’està 
descontrolant, no pretenent-se fer una parc d’habitatge públic, sinó que els 
entitats bancàries ajustin els preus de lloguer. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró del PSC-CP, diu que estan davant un 
pressupost molt expansiu, sobretot pel tema de l’IBI, que ha augmentat la 
recaptació en aproximadament 1.8 M€ i en els posteriors anys prop de 
3,5M€ més. La rebaixa de l’IBI és la principal preocupació després de l’atur. 
No ens vam creu que no sabessin  quin serà l’increment de la recaptació, 
llavors li dèiem (fa 1 mes) que podria ser d’un 20% i ara arran de l’informe 
d’intervenció es demostra que encara és molt més del 20%. Per tant si no es 
baixa l’IBI, com a mínim en un 15% és perquè no és vol. Valora molt 
positivament alguns aspectes, que nosaltres li hem proposat, com ara: 
l’increment de la dotació de les beques passant de 20.000€ a 50.000€ (però 
cal una revisió de les bases ja que hi ha molta diferència en les assignacions 
econòmiques, i no centrar-ho tant en l’excel·lència), el tema de la supressió 
de les barreres arquitectòniques, que és queda molt curt, solament 
50.000€, quant nosaltres li demanem l’1% del pressupost  i també un 
augment a les entitats  locals. Un dipòsit regulador d’aigua potable al Poble 
Nou per tal de garantir el subministrament d’aigua potable en cas d’avaria. 
La remodelació i millora del cementiri municipal. Així mateix li demanem 
que estableixi ajuts als emprenedors i autònoms. Demana que s’hauria de 
fer una supressió de la taxa dels drets d’exàmens.  
El pressupost de l’Ajuntament ve a ser un conjunt de declaracions 
d’intencions de l’Alcalde i com que al govern municipal els hi agrada molt 
treballar en modificacions del pressupost (l’any 2016 més de 30) El nostre 



sentit del vot serà l’abstenció. Això farà que estiguem molt atents a les 
modificacions dels pressupostos, i sobre aquestes ja anirem decidint en 
funció de les propostes. Proposa per últim, un exercici molt gratificant: li diu 
al Sr. Alcalde que per al proper any pensi que no té majoria absoluta i que 
parli amb tots els grups municipals. És cert que atén algunes demandes, 
però els agradaria poder treballar més en la confecció del pressupost, que a 
ben segur seria beneficiós per als ciutadans.  
El Sr. Alcalde li dona les gràcies per les apreciacions positives. Comenta que 
el tema de les barreres arquitectòniques és molt important, que per 
exemple el cementiri necessita una rehabilitació i una actuació molt 
important, no només estètica, i s’ha de fer un projecte per a millorar-ho. Pel 
que fa a Sorea, diu que ja s’ha creat la Comissió de Seguiment, que hi ha un 
debat amb ells perquè es vol fer una auditoria, tant econòmica com de les 
millores fetes i que vol que ho paguin ells. Comenta també el fons de 
contingència i la gratuïtat del bus. Respecte l’IBI, diu que no es pot baixar 
per la necessitat d’inversions, no es pot ni pujar ni baixar, tot i que els 
agradaria baixar-ho, però fins que no sàpiguen segur com quedarà no 
poden prendre la decisió definitiva. Per últim diu que faran una rebaixa a 
les famílies amb primera vivenda.  
La regidora Sra. Isabel Ferré de CiU diu que les seves demandes són molt 
simples, però necessàries: no augmentar la plantilla de l’Ajuntament, 
augmentar la inversió en la neteja de la via pública, augmentar l’atracció 
d’empreses a la ciutat i rebaixar l’impost de les escombraries un 10%. 
Peticions, totes elles, simples, amb un increment de la recaptació d’1,8 
milions que paguen els ciutadans, en aquest punt el Sr. Alcalde respon 
dient que pot haver-hi confusions amb el tema dels impostos, ja que 
aquests només els pagaran els que fins ara no els pagaven, els que estaven 
irregulars.  
La Sra. Ferré diu que s’ha augmentat en 387.000 euros la partida de 
personal, i el Sr. Alcalde li replica que d’aquí, s’han de rebaixar el Tresorer 
(100.000 euros) i altres 50.000 euros per regularitzar una contractació que 
l’anterior govern va contractar com serveis externs quan realment és un 
contracte laboral. La Sra. Ferré es queixa de que no la deixen exposar i diu 
que en personal dels 7,7 milions de l’any 2015 es passarà a 9,2 el 2017. 
Estan d’acord amb algunes coses, com: els plans d’ocupació, l’amortització 
d’1,3 milions, la disminució de la ràtio d’endeutament, la supressió de les 
barreres arquitectòniques i la subvenció del comerç, però no estan d’acord 
amb el tema de personal; en que la inversió al mercat estigui finançada, a 
més de les subvencions de la Diputació i la Generalitat en al venda de 



terrenys, ja que si aquesta venda no es produeixi, no es realitzarà la 
inversió; s’ha demostrat que el pressupost és molt pressupost per les 
múltiple modificacions que s’han aprovat; respecte el capítol 2 s’ha acabat 
la contenció en despesa supèrflua, estan per gastar i fer festa i d’allò se 
n’alegren, el seu grup no, es despilfarra per fer el mateix (servint com 
exemple la Festa del Mercat a la plaça); els sembla curiosa la partida per 
honoraris professionals, s’ha gastat molt més del previst (289.000 euros), 
que és una exageració perquè ja s’ha contractat personal tècnic. Per tot 
això, el seu vot és en contra: Amposta està bruta, els diners no es veuen al 
carrer i no es poden esperar per solucionar-ho fins al 2018. Demana un 
esforç en la neteja, tant com per ampliar contractes com per a crear-ne de 
nous, amb la qual cosa sí que estarien d’acord.  
El Sr. Alcalde li respon dient que de la plantilla també hauria d’eliminar 
aquelles contractacions que el seu govern havia realitzat irregularment, ja 
que havien fet “trampes”. Hi ha la necessitat de contractar personal ja que 
l’activitat de l’Ajuntament ha augmentat; li agradaria no haver de fer les 
obres del mercat per a poder fer altres coses i que si fa falta modificar el 
pressupost, es modificarà. Segueix dient que no li permet que parli de 
malbaratament perquè el seu partit ho havia fet durant molt de temps (per 
exemple en la compra del local de rehabilitació – no per la persona a la que 
s’adquireix sinó pel preu que es paga- o per la resposta de la pròpia 
regidora, essent responsable de l’àrea d’obres quan no pot respondre a la 
pregunta del motiu de la desviació del pressupost de la urbanització del 
sector del cementiri). L’atur s’ha reduït en un 5%, perquè encara que no es 
creen empreses grans, sí moltes de petites, perquè s’estan aprofitant tots 
els plans que convoca la Generalitat posant l’Ajuntament la resta de 
finançament. La venda dels terrenys només es farà en cas que estiguin 
vinculades a la implantació d’alguna activitat. Per acabar, parla dels 
problemes relatius al Polígon de l’Oriola, de la fibra òptica i de la llum. 
Respecta l’opinió de la Sra. Ferré, però parlar del malbaratament li ha 
semblat reprovable.  
La regidora Sra. Ferré li replica dient que l’Alcalde no coneix suficientment 
l’administració local si diu que ara hi ha més feina a l’Ajuntament. Respecte 
al Mercat, diu que està d’acord en que s’hauria pogut fer abans, però que 
algunes vegades hi ha prioritats que han de decidir l’equip de govern. Pel 
que fa a les acusacions fetes pel Sr. Alcalde sobre al compra del local, diu 
que si té dubtes, ho hauria de fer davant un jutjat, ja que no es poden crear 
sospites. En els plans d’ocupació, la promoció econòmica i la implantació 
d’empreses sempre s’ha treballat, i al Polígon de l’Oriola diu que sempre 



s’ha treballat en ell i demana que se’n faci un impuls. Per últim diu que en el 
pressupost no s’ha agregat cap licitació en neteja, i que s’ha augmentat la 
plantilla amb personal que no creuen necessari. El Sr. Alcalde respon dient 
que aquest any s’ha d’obrir una nova licitació per a la neteja, replicant la 
Sra. Ferré dient que no ho ha vist reflectit en el pressupost. El Sr. Alcalde 
continua dient que aquest any es ficaran més recursos i faran una licitació 
de la neteja per tota la ciutat, respecte els plans d’ocupació no ha dit que 
l’anterior equip de govern no s’acollís, sinó que en alguns plans del SOC no 
s’hi participava, ara, en canvi,  que es fa tot el que es pot per inserir a gent a 
les empreses i que així ho seguiran fent a llarg termini per assegurar el 
teixit empresarial del municipi.  
 
9. APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL – ANY 2017. 
Vista la proposta de modificació de la plantilla de personal per a l’any 2017 
amb el detall següent: 
1. Creació de les següents places en règim funcionarial: 

Tip.empleat Núm.pl. Grup Escala Subescala, clase Departament Nom de la plaça 
Funcionari 1 A2 Administració Especial Tècnica Recursos Humans Tècnic/a RRHH 

2. Amortització de la següent plaça en règim funcionarial: 
Tip.empleat Núm.pl. Grup Escala Subescala, clase Departament Nom de la plaça 
Funcionari 1 C2 Administració General Auxiliar Intervenció Aux.Adm 
Funcionari 1 C1 Administració General Administratiu Intervenció Administratiu Tres. 

3. Modificació de grup a plaça de promoció interna. 
Atesa la nova proposta de pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans 
i simultània modificació de la relació de llocs de treball, es proposa la 
següent modificació de grup de classificació: 

Tip.empleat Núm.pl. Grup Denominació Titulació exigida Servei Nom de la plaça 

Pers.Laboral 1 C2 
Oficial 2ª Serveis 
Manteniment 

Certificat estudis 
primaris 

Servei Neteja 
Viària 

Of. 2ª 
Serv.Mantenim. 

El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP, del 
membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i el 
vot en contra dels 6 membres del grup de CiU, acorda: 
PRIMER. Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Amposta, per a 
l’any 2017. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el 
Butlletí oficial de la província, per un termini de 15 dies en el que els 
interessats podran presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
La plantilla de personal es considerarà definitivament aprovada si en el 
termini indicat no se presenten reclamacions; en cas contrari el Ple 
disposarà d’un mes per a resoldre. 



TERCER. La plantilla definitivament aprovada serà publicada en el Butlletí 
oficial de la Província. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. German Ciscar diu que l’abstenció del grup de PxC es justifica 
en que amb algunes contractacions (arquitecte, enginyera), s’ha fet un gran 
estalvi i que és molt rentable, però ara es contractarà gent que fa anys que 
no existeix a la plantilla i no veu el perquè, ja que no es necessiten. S’ha de 
veure sempre quins beneficis aporten les contractacions, com per exemple 
la de responsable de serveis socials. Vol que s’entengui i es vegi 
l’Ajuntament com una empresa, i per això ha de tenir un alt rendiment i una 
productivitat, ja que sinó hi haurà pèrdues que en definitiva paguen els 
ciutadans. No és qüestió de quantitat, sinó de qualitat. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que grup del PSC - CP, agraeix que s’hagi 
pogut votar l’aprovació de la plantilla de forma separada a la del 
pressupost.  S’han abstingut en considerar que hi ha aspectes que s’han 
millorat i altres no, estan en contra de la figura del Defensor del Ciutadà (en 
els 2,5 anys que fa que no existeix ningú s’ha queixat i per tant entenen que 
no és necessari), que les promeses electorals s’han de fer d’acord amb les 
necessitats que hi hagi. Acaba indicant l’existència de l’informe desfavorable 
d’Intervenció pel que fa al percentatge global del complement específic.  
El Sr. Alcalde diu que hi ha gent que ha demanat aquest defensor del 
ciutadà i el seu grup el mantindrà en tractar-se d’un compromís polític. El 
Sr. Miró pregunta si creu que la gent ha estat desatesa, responent el Sr. 
Alcalde que no; pel que fa al complement específic, diu que és una cosa 
antiga, que no té massa sentit i per això demana un informe a personal. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que els motius del vot en contra del grup 
de CiU han quedat clars en l’explicació de vot sobre el pressupost 
municipal. 
 
10. APROVACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE GURSAM. 
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de novembre de 
32013, va adoptar l’acord següent:: 
“PRIMER. Autoritzar la dissolució i liquidació de la Societat anònima municipal 
GURSAM. 
SEGON. Com a conseqüència de la liquidació de la societat, i essent l'Ajuntament 
l'únic soci de la mateixa, una volta adoptat l'acord de liquidació, la Corporació 
haurà de subrogar-se en tots els bens i drets, així com en totes les obligacions de 
la Societat.” 



Efectuades les operacions de liquidació i a la vista del balanç final de 
liquidació presentat pels liquidadors  de la societat, amb el següent resultat: 
Valor de l’actiu: 
Import valor immobles adjudicats.................................. 612.860,96 € 
Import valor altres actius adjudicats..............................    1.379,52 € 
Import total actius adjudicats:....................................... 614.240,50 € 
Import saldos passius adjudicats: 
Valor del passiu: 
Deutes amb entitats bancàries (préstecs).................. -345.983,16 € 
Deutes amb entitats bancàries (comptes)..................        -294,80 € 
Creditors.........................................................................     -3.639,00 € 
Administracions públiques ..........................................     -1.817,30 € 
Import total passius adjudicats:................................... -351.734,26 € 
Total a rebre per l’Ajuntament: 
Capital subscrit i reemborsat ....................................     538.673,17 € 
Aportacions a la societat      ........................................    311.258,74 € 
Anticips compra immobles no reintegrat .................    455.983,26 € 
Tota a rebre per part de l’Ajuntament ...................... 1.325.915,10 € 
Com a conseqüència de les operacions de liquidació realitzades resulta una 
pèrdua per a  l'Ajuntament d'Amposta d’1.063.408,90€ 
Atenent que l’Ajuntament és titular del 100 per 100 del capital social de la 
Societat esmentat i sense perjudici dels acords que s’hagin d’adoptar pel Ple 
de la Corporació constituït com a Junta General de la Societat. 
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, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la liquidació de la Societat anònima municipal de gestió 
urbanística GURSAM. 
SEGON. Com a conseqüència de la liquidació de la societat, i essent 
l'Ajuntament l'únic soci de la mateixa i adoptat per la Junta General de la 
Societat l'acord de liquidació, aprovar la subrogació de l’Ajuntament en tots 
els bens i drets, així com en totes les obligacions de la Societat.  
TERCER. Acceptar la no realització de reclamació de cap anticip, ni préstec a 
la societat. 
QUART. Facultar el primer Tinent d’Alcalde, Miquel Subirats i Garriga, per a 
la signatura, en nom i representació de l’Ajuntament d’Amposta de tota la 
documentació, pública o privada necessària per a l’efectivitat dels presents 
acords. 



11. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 12 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a les 
següents factures: 

Org Progr Econ TERCER NÚM.FRA 
DATA 

RECEPCIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

00 9120 22601 350xxxxxD-E.M.P. 13/2016 11-oct-16 

R-17644 Import fra. disseny 
Marca de Ciutat per a 
Amposta a partir del relat 
(briefing). AC.PLE.-28-11-
2016.  1.633,50 € 

      
B43552801-JARDIN CAFE 
BAR S.L. EXT.3/16 11-oct-16 

R-17677 Import fra. 
càtering servit acte final 
Delta Chamber. AC.PLE.-28-
11-2016.  101,30 € 

      476xxxxxC-L.R.F. 10/16 20-oct-16 

R-18163 Import fra. direcció 
i coordinació Delta 
Chamber Music Festival. 
AC.PLE.-28-11-2016.  1.915,00 € 

      
B66506940-MARSAL 
EQUIPOS NAUTICOS, S.L.L. - 502231 20-oct-16 

R-18188 Import fra. compra 
senyeres per a protocol. 
AC.PLE.-28-11-2016.   447,52 € 

      X072xxxxxW-H.R. 154 21-oct-16 

R-18318 Import fra. 
enregistrament i producció 
musical concert inaugural 
Delta Chamber Music 
Festival. AC.PLE.-28-11-16. 786,50 € 

              4.883,82 € 

01 3380 22609 
B43681188-LURALGRUP S.L. 
- 016/024 25-oct-16 

R-18447 Import fra. disseny 
de produccions de difusió 
d'activitats culturals. 
AC.PLE.-28-11-2016  1.187,01 € 

      
B43474410-HOTEL CIUTAT 
D'AMPOSTA 9117 07-nov-16 

R-19170 Import fra. servir 8 
menús grup Pixacantons 
Cursa enigmàtica Festa del 
Mercat. AC.PLE.-28-11-2016  128,00 € 

              1.315,01 € 

11 3383 22609 
77882501Q-T.C.T. - SPORTS 
SUBIRATS - 74 31-oct-16 

R-18801 Import fra. compra 
trofeus i medalles cursa 
barquets perxar Festes 
Majors 2016. AC.PLE.-28-
11-2016.  479,20 € 

11 3384 22609 

B12377149-GRUPO 
MAESTRAT CARPAS 
ESPECTACULOS Y EVENTOS 
SL - 0540 29-sep-16 

SERVEIS CONTRACTATS PER 
A LESFESTES D' AMPOSTA 
2016: 14/08/2016-
20/08/2016 COBERTA DOS 
AIGUES (150 m2); 
13/08/2016-13/0 6.001,60 € 

      
B43252295-FATSINI 
EVENTOS & CARPAS - 84 29-sep-16 

EXTRA RAMPA ESCENARI 
8X2 Escenari de Festes 
majors 2016 , amb baranes 
-    514,25 € 



      
B43252295-FATSINI 
EVENTOS & CARPAS - 85 29-sep-16 

EXTRA ESCENARI CONCERT 
QUICO EL CELIO--- Davant 
Escenari Festes Majors 
2016   72,60 € 

      A08016545-BARDINET, S.A. 160457-C 11-nov-16 

R-19522 Import Fra 
subministrament de ron 
per a la cantada 
d'habaneres. AC.PLE.-28-
11-2016.  856,76 € 

              7.445,21 € 

11 3385 22609 A43025766-CONTREGISA - 74 19-sep-16 

R-15787 Subministre i 
transport de tanques i 
CASETA OFICINA PER A 
RECINTE DE FIRES - FESTES 
MAJORS. AC.PLE.-28-11-
2016. 1.786,57 € 

      
B43252295-FATSINI 
EVENTOS & CARPAS - 91 19-oct-16 

ESCENARIS FESTES PLAÇA 
DE L'AJUNTAMENT.   2.178,00 € 

              3.964,57 € 

11 3389 22609 409xxxxxC-C.C.S. 38/2016 14-oct-16 

R-17847 Import fra. 
Actuació dia 17/08/2016 
"Almas Gemelas" a 
Residència d'Avis a Festes 
Majors 2016. AC.PLE.-28-
11-2016 653,40 € 

11 33812 22609 

B43887629-SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN DE NUEVA 
ACTIVA, S.L.U. - 

16TE-
002995 07-oct-16 

R-17447 Import fra. 
prestació servei prevenció 
aliè modificació PAU Focs 
Arfificials. AC.PLE.-28-11-
2016. 338,80 € 

11 33813 22609 
B66080425-PLASTIC ENSIJA, 
S.L. A/275 26-sep-16 

R-16365 Import fra. 
subministrament bosses de 
plàstic per al repartiment 
de Panoli Festes Majors 
2016.AC.PLE.-28-11-2016 135,52 € 

11 33814 22609 
B55517015-PROMOCIONS 
D'OCI LA CALA SL - 00001 03-oct-16 

R-16905 Import fra. lloguer 
equip de so per a Festes 
Majors 2016. AC.PLE.-28-
11-2016.  5.000,00 € 

      A43025766-CONTREGISA - 75 19-sep-16 

R-15788 Import fra. 
Arranjament de la ZONA 
JOVE PER A FESTES MAJORS 
2016. AC.PLE.-28-11-2016.  1.076,90 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. 
- A16004168 07-oct-16 

R-17428 Import fra. lloguer 
grup electrògen zona jove 
Festes Majors 2016. 
AC.PLE.-28-11-2016.  992,20 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. 
- A16004212 07-oct-16 

R-17441 Import fra. 
complement lloguer grup 
electrògen zona jove Festes 
Majors 2016. AC.PLE.-28-
11-2016.  236,80 € 

      

A25040924-MAQUINARIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. 
- A16004213 07-oct-16 

R-17442 Import fra. hores 
extra zona jove Festes 
Majros 2016. AC.PLE.-28- 186,00 € 



11-2016.  

      
B43415967-VIDAL SABATÉ, 
S.L. - 36,045,535 07-oct-16 

R-17421 Import fra. 
begudes servides als 3 gats 
blaus Festes Majors. 
AC.PLE.-28-11-2016.  231,67 € 

              7.723,57 € 

11 33816 22609 A43025766-CONTREGISA - 76 19-sep-16 

R-15790 Import fra. 
Repostatge de Gas-oil per a 
grups a Festes Majors. 
AC.PLE.-28-11-2016.  101,64 € 

      
J43868488-TONDA JOIERS, 
S.C.P - 

V/16-
00009 14-sep-16 

R-15193 Import fra. compra 
quadre gravat pont 
d'Amposta metall amb 
marc de fusta per a Festes. 
AC.PLE.-28-11-2016 220,00 € 

      
J43868488-TONDA JOIERS, 
S.C.P - 

V/16-
00008 14-sep-16 

R-15191 Import fra. 
adquisició plaques 
commemoratives amb 
gravació escut i text Festes 
Majors. AC.PLE.-28-11-
2016. 279,99 € 

      

B43953264-
INSTAL.LACIONS ALESAN, SL 
-  U-4 03-oct-16 

R-16906 Import fra. Dies de 
retèn elestricista FESTES 
MAJORS AMPOSTA 2016. 
AC.PLE.-28-11-2016.  2.964,50 € 

      
B43903244-PIXELS & 
IMPRESSIONS S.L. - 000538 05-oct-16 

R-17147 Import fra. 4 xecs 
solidaris per a REGIDORIA 
DE FESTES. AC.PLE.-28-11-
2016.  60,50 € 

      
B43554872-RAFALES & 
SOLE, S.L. - VE1530 31-oct-16 

R-18812 Import fra. 
impressió cartells Din A3 
per a Festes. AC.PLE.-28-11-
2016.   138,55 € 

              3.765,18 € 

11 33820 22609 

G43094424-SOCIETAT 
MUSICAL UNIO 
FILHARMONICA - 032/16 19-sep-16 

R-15682 Import fra. 
Actuació GBig-Band de la 
Fila el 09-09-2016 Festa del 
Barri de les Quintanes(. 
AC.PLE.-28-11-2016. 500,00 € 

      476xxxxxN-J.R.L.V. 10 06-oct-16 

R-17356 Import fra. 
actuació Lazaro's al barri 
l'Acollidora. AC.PLE.-28-11-
2016.  541,00 € 

      
B43373901-ADELL-TORRES 
S.L - 29/2016 19-oct-16 

R-18025 Import fra. 
Càtering per a Sant 
Cristòfol a Balada (Ramon 
Bel). AC.PLE.-28-11-2016.  295,90 € 

      
B43373901-ADELL-TORRES 
S.L - 31/2016 11-nov-16 

R-19527 Import Fra pica 
pica musics del concert 
festes del grao. AC.PLE.-28-
11-2016.  412,50 € 

       1.749,40 € 

TOTAL      32.453,68 € 



Aquest expedient es tramita d’acord amb allò establert a l’article 60 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i la Base 20 d’Execució del Pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar 
conseqüències lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció 
de 20 de desembre de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP i del 
membre del grup de PxC el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU i 
de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta el següent acord: 
Aprovar les obligacions d’exercici corrent que obren a l’expedient i integrat 
per les factures enumerades anteriorment.  
 
12. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES TRAMITADA SENSE SEGUIR EL 
PROCEDIMENT ESTABLERT PER ALS CONTRACTES MENORS. 
Vista la relació d’obligacions número 589, de data 28 de desembre de 2016, 
que ascendeix a un import líquid de 7.053,12 €, la qual inclou una única 
factura del Centre l’Àngel APASA en concepte de transport adaptat 
Amposta, període del 01-01-2016 al 14-11-2016, 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 20 de desembre 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, l’abstenció 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, acorda: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les 
factures incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions incloses en la relació que s’adjunta a 
l’expedient que ascendeix a un import líquid de 7.053,12 €, la qual inclou 
una única factura del Centre l’Àngel APASA en concepte de transport 
adaptat Amposta, període del 01-01-2016 al 14-11-2016. 
 
13. ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCAL ICIO. 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J.R.E.B., 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 consultori podològic, se li apliqui la 
bonificació que contemplen les ordenances reguladores de la taxa per 
llicència d’obres i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 8 de març 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 
60,00 euros. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. N.K., en la qual manifesta que havent 
pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions per l’obertura d’un taller mecànic se li apliqui la bonificació 
que contemplen les ordenances reguladores de la taxa per llicència d’obres 
i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 3 d’octubre 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 
21.41 euros. 
 



Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J.J.H.M., en la qual manifesta que 
havent pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions per l’arranjament de la façana del seu habitatge situat al 
carrer Migdia, 11 se li apliqui la bonificació que contemplen les ordenances 
reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO per estar integrat en la 
zona del Grau. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 11 de novembre de 2016. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 95 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 
36,48 euros. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R.V.P., en la qual manifesta que havent 
pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions per l’enderroc de dues edificacions situades al carrer, Unió, 
12-14 se li apliqui la bonificació que contemplen les ordenances 
reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO per estar integrat en la 
zona del cas antic. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 11 de novembre 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 
99,23 euros. 
 
Vista la sol·licitud presentada per l’Institut mèdic Perez Barbera, SLP, en la 
qual manifesta que havent pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de 
construccions, obres i instal·lacions per les obres prèvies a l’obertura d’una 
consulta mèdica se li apliqui la bonificació que contemplen les ordenances 
reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 21 de novembre de 2016. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 68 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 
375,65 euros. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R.C.L., en la qual manifesta que havent 



pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i 
instal·lacions pels treballs de condicionament del local previs a l’obertura 
d’un local de tatuatge, pírcing i micropigmentació se li apliqui la bonificació 
que contemplen les ordenances reguladores de la taxa per llicència d’obres 
i de l’ICIO. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 21 de novembre de 2016. 
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 68 per 100 de la quota liquidada. 
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 
41,36 euros. 
 
14. PRECS I PREGUNTES. 
El regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes següents: 
1. Pel que fa a les sol·licituds d’ajuts sobre l’IBI dels pensionistes, demana 
saber si cobraran i quan ho faran, ja que ha augmentat molt el nombre de 
sol·licitants i alguns s’han quedat sense. El Sr. Alcalde respon que 
l’increment sobtat de les peticions ha ocasionat que unes 200 peticions 
quedin sense atendre i amb el pressupost de 2016 no poden ser ateses, en 
tot cas es tindrà en compte en el moment de preparar les bases dels ajuts 
per al 2017. 
2. Sobre el tema de Sorea és un negoci ruïnós que s’han fet males 
reparacions. Pregunta al Sr. Alcalde quant de temps més han d’esperar per 
a fer-los fora. El Sr. Alcalde li contesta que s’està treballant, fent seguiment 
del compliment del contracte, és cert que ha de millorar-se el servei però 
s’ha de fer amb garanties.  
Acaba formulant un prec de que es traslladi a l’empresa que presta el servei 
d’ambulància que davant la no disposició de mantes per traslladar els 
malalts, ell farà una donació de mantes. El Sr. Alcalde diu que així ho 
traslladarà. 
La regidora Sra. Isabel Ferré formula els precs següents: 
1. Demana que quan un grup municipal convoqui una roda de premsa, 
Ràdio Amposta hi estigui present.  
2. També comenta que hi ha alguns membres que no han rebut per correu 
electrònic la convocatòria del Ple. El Sr. Alcalde ho trasllada a Secretaria.  
3. Demana que el regidor d’esports expliqui en comissió la incidència de la 
piscina, el Sr. Alcalde diu que ja l’hi ha dit i així es farà.  
 
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 minuts, i de tot el 
que s’ha tractat es formula la present acta de la que, com a Secretari 
accidental certifico. 
 

L’ALCALDE,                        EL SECRETARI ACTAL., 
 
 


