
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 24 D’ABRIL DE 2017. 
 
 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: 
Sra. Maria cinta Vidal Bayarri. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-quatre d’abril de dos mil disset. 
 
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, estant també present la 
Interventora, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme la 
sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 



1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 març de 2017. 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 522 a 767 de 2017. 
3. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
4. Facultació a la Junta de Govern Local per resoldre sobre les renúncies a 

les cessions d’ús de locals de l’hotel d’entitats. 
5. Verificació del text refós de la modificació puntual número 42 del 

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

6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 43 del POUM: 
“Ampliació del sistema d’equipaments escolars (clau 3a) a l’àmbit del 
CEIP Consol Ferré”. 

7. Aprovació provisional de la modificació puntual número 45 del POUM: 
“Canvi de classificació dels sòls de l’àmbit del PAU-2 Eucaliptus. Creació 
de les claus 12a2.1 i 12a2.2 i inclusió de nous usos a les claus 12a2.1 i 
12a2.2 i 12b1 del sòl urbà”. 

8. Deixar sense efectes acord de declaració de lesivitat de llicència per 
execució d’obres al carrer Itàlia, 32. 

9. Sol·licitud de declaració de compatibilitat de treballadora. 
10. Ratificació decret d'Alcaldia 618/2017. 
11. Aprovació justificació conveni formalitzat amb la URV per donar 

continuïtat a la càtedra d'economia regional i local, exercicis 2015-2016. 
12. Declaració d'activitats d'especial interés o utilitat municipal i, aprovació, 

en el seu cas, de les corresponents bonificacions fiscals ICIO. 
13. Declaració d'activitats d'especial interés o utilitat municipal i, aprovació, 

en el seu cas, de les corresponents bonificacions fiscals IBI. 
14. Aprovació justificacions subvencions exercici anterior i corresponent 

reconeixement de l'obligació. 
15. Aprovació expedient número VII de Reconeixement Extrajudicial de 

Crèdit. 
16. Aprovació expedient número VIII de Reconeixement Extrajudicial de 

Crèdit. 
17. Aprovació expedient número IX de  Reconeixement Extrajudicial de 

Crèdit. 
18. Aprovació expedient número X de  Reconeixement Extrajudicial de 

Crèdit. 
19. Aprovació bases reguladores per la concessió d'ajuts a la recerca 

industrial i desenvolupament experimental. 
20. Aprovació bases reguladores per a la concessió de subvencions en 

l'àmbit del comerç, dels serveis i activitats. 



21. Aprovació bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació d'habitatges. 

22. Expedient número 10 modificació pressupost per suplements de crèdits 
i crèdits extraordinaris. 

23. Donar compte informe de Intervenció d'análisi magnituts resultants de 
la LOEPSF relatives a la liquidació del pressupost 2016. 

24. Resolució d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos. 
25. Moció de PxC per fer cinema 1 0 2 cops al mes a preus populars. 
26. Moció de PxC per posar a lloguer els immobles que no faci servir 

l’Ajuntament. 
27. Moció del PSC – CP per rebaixar el percentatge anual a aplicar i el tipus 

impositiu sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 

28. Moció d’EA – AM d’adhesió al pacte nacional pel referèndum. 
29. 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 DE 27 DE MARÇ DE 
2017. 
Després de fer-se constar: 
Pel regidor Sr. German Ciscar que en la seva intervenció en la pregunta de 
la regidora Sra. Isabel Ferré sobre el contracte de neteja de diferents 
dependències municipals, consta que la seva exposició en l’anterior sessió 
plenària va ser després de preguntar a la Secretària i el regidor, quan en 
realitat va ser conseqüència d’una tasca d’investigació molt important. 
Pel regidor Sr. Francesc J. Miró es fa constar que en la seva intervenció 
sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual número 46 del POUM 
(antic convent – escola de les monges) va assenyalar com exemple d’una 
activitat no compatible amb l’edifici que es vol protegir que es podria 
instal·lar el d’un saló recreatiu amb màquines escurabutxaques. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 
27 de març de 2017. 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 522 A 767 DE 
2017. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 522 a 767 de l’any 2017, 



restant el Ple assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
 M.V.B. com a oficial segona de jardineria del 21 de març al 4 de maig de 

2017. 
 S.S.P. com a oficial segona de jardineria del 21 de març al 4 de maig de 

2017. 
 J.F.G.G., com a peó de la parada de sementals del 3 d’abril al 21 de juny 

de 2017. 
 J.M.T.J., com a peó de la parada de sementals del 3 d’abril al 21 de juny 

de 2017. 
 J.S.N. com a oficial primera electricista del 22 de març al 21 de setembre  

de 2017. 
 J.R.A. com peó de la brigada del 22 de març al 21 de setembre de 2017 
 J.M.O., com peó de la brigada del 22 de març al 21 de setembre de 2017. 
 M.M. com peó de la brigada del 22 de març al 21 de setembre de 2017. 
 M.J.C.P. com a auxiliar administrativa de l’1 d’abril al 30 de setembre de 

2017. 
 Hostesses i hostes del Fòrum Jove 2017 del 29 de març a l’1 d’abril de 

2017: R.G.I., D.P., J.M.C., L.P.E.R., Z.V.J. i J.G.E. 
 Monitors/es del Saló de la Infància i Joventut 2017 del 8 al 13 d’abril de 

2017: E.A.H., A.A.L., F.A.T., N.B.F., A.B.Z., V.C.B.F., S.B.P., M.J.C.D., A.C.C., 
M.C.N., P.D.C., F.E.L., L.E.F., N.F.F., R.F.B., M.F.C., S.F.N., L.G.T., C.G.M., 
M.G.P., F.G.B., A.H.G., M.H.E., A.L.P., C.L.M., A.M.F., S.M.M., T.M.N., S.M.R., 
J.A.M.P., I.N.S., G.M.O.A., L.J.P.F., M.F.P.C., G.I.Q.V., J.R.F., E.R.S., G.S.P., 
E.S.C., M.T.S.B., A.I.S.S., C.S.A., E.S.F., S.T.G., J.T.M., A.V.R., G.V.P., M.V.F., 
C.Z.M.  

 S.N.F. com a enginyera d’obres públiques del 4 d’abril al 3 d’octubre de 
2017. 

 J.S.P. com a tècnic de participació ciutadana  de l’11 d’abril al 10 de juliol 
de 2017. 

 O.M.R. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals de l’11 al 22 
d’abril de 2017. 

 R.F.B. com a auxiliar administrativa de suport a la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó del 18 d’abril al 17 d’octubre de 2017. 

 A.A.C. com a peó de la brigada municipal del 18 d’abril al 17 de juliol de 
2017. 

 J.M.C.D. com a oficial segona de la brigada municipal del 18 d’abril al 17 



de juliol de 2017. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. FACULTACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER RESOLDRE SOBRE LES 
RENÚNCIES A LES CESSIONS D’ÚS DE LOCALS DE L’HOTEL D’ENTITATS. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de 
març de 2013, va aprovar la cessió de l’ús en concepte de precari d’alguns 
dels locals existents a l’Hotel d’Entitats ubicat a l’edifici de l’antiga central 
d’aigües a les entitats següents: Agrupació de penyes i comissions taurines 
de les Terres de l’Ebre, Associació chilenos hispanos de les Terres de l’Ebre, 
Associació de veïns del barri del Grau, Associació d’equatorians d’Amposta, 
Federació de comerç d’Amposta, Club hípic Amics dels cavalls, Club esportiu 
de pesca Imposita, Associació comarcal del Montsià d’electricistes fontaners 
i afins, Associació Juvenil els 3 gats blaus, Associació turisme Terres de l’Ebre 
(ATUREBRE) i Colla de dolçainers d’Amposta. 
Atenent que en el mateix acord plenari es va facultar a la Junta de Govern 
Local  per a  cedir l’ús de la resta de locals vacants donant compte de l’acord 
a Comissió Informativa municipal corresponent; però, no va fer extensiva 
aquesta facultació per conèixer i decidir sobre els casos de renúncia sobre 
la  cessió de l’ús dels locals de l’Hotel d’Entitats. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU i del membre del grup 
de PxC, l’abstenció de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i el vot en 
contra dels 2 membres del grup del PSC – CP, adopta els següents acords: 
PRIMER. Facultar a la Junta de Govern Local  per conèixer i resoldre sobre 
les possibles renúncies a la cessió de l’ús dels locals de l’Hotel d’Entitats 
situat a l’antiga central d’aigües. 
SEGON. De les resolucions adoptades per la Junta de Govern Local sobre 
l’assumpte anterior, se’n donarà compte a la Comissió informativa 
municipal de joventut i participació ciutadana. 
TERCER.  Donar trasllat del present acord a la Regidoria de joventut i 
participació ciutadana.  
 
5. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 42 
DEL POUM: “QUALIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PMU-2. CAMBRA ARROSSERA 
AMB LA CLAU 15D1. INDÚSTRIA AMB VOLUMETRIA ESPECÍFICA. CAMBRA 
ARROSSERA”. 
Atenent que per part d’aquest Ajuntament s’ha tramitat el procediment per 
l’aprovació de la 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”. 
Atenent que la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, en 
sessió duta a terme el dia 9 de febrer de 2017, va adoptar acord aprovant 
definitivament dita modificació puntual del POUM, supeditant-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de 
l’expedient, incorporant les prescripcions següents: 
1.1. Pel que fa a la normativa: 
 Cal ajustar els paràmetres d’ordenació de la clau 15d1 segons l’indicat 

en la part valorativa del present informe per tal que s’adaptin a les 
instal·lacions d ela Cambra Arrossera. 

 Cal completar l’article 164 quarter amb la indicació que l’àmbit s’ha de 
destinar a una única activitat, cambra arrossera. 

 Cal modificar l’article 133 de la normativa urbanística del POUM per 
incloure-hi la nova qualificació (clau 15d1) i l’article 170 per suprimir 
“PMU-2 de sòl urbà no consolidat Càmara Arrossera (clau 17b)”. 

1.2. Cal suprimir la delimitació del PMU-2 als plànols d’ordenació. 
1.3. Cal donar compliment a l’article 99 del TRLUC. 
Atenent que pels Serveis tècnics municipals s’ha formulat el text refós de la 
modificació puntual número 42 del POUM en el qual s’han incorporat les 
prescripcions derivades de l’acord d’aprovació definitiva del mateix per part 
de la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
El Ple de la Corporació, per 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. Verificar el tex refós de la 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”, redactat per l’Arquitecte municipal, J.C.M., el qual 
incorpora les prescripcions fixades a l’acord de la Comissió territorial 
d’urbanisme de les Terres de l’Ebre de 9 de febrer de 2017, d’aprovació 
definitiva de dita modificació puntual del Pla. 
SEGON. Ordenar que es doni trasllat del text refós de la modificació puntual 
37 del POUM a la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, 
instant la tramitació per la seva publicació en el Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya als efectes de la seva executivitat. 
 



6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 43 
DEL POUM: “AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS ESCOLARS (CLAU 
3A) A L’ÀMBIT DEL CEIP CONSOL FERRÉ”. 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació 
puntual número 43 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Ampliació 
del sistema d’equipaments escolars (clau 3a) a l’àmbit del CEIP Consol 
Ferré”, redactada per l'Arquitecte municipal, J.C.M. 
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de febrer de 2017, 
aprovà 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 53 del dia 16 de març de 2017 i Diari El 
Punt Avui del dia 9 de març de 2017. 
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 esmentada s'ha donat audiència als 
Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el 
d'Amposta.  
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, en data 20 de març de 2017 ha emès informe pel qual 
s’indica que no és supòsit d’avaluació ambiental estratègica d’acord amb la 
Llei 6/1009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
Durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació. 
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 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 43 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Ampliació del 
sistema d’equipaments escolars (clau 3a) a l’àmbit del CEIP Consol Ferré”, 
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 tramitació per la seva definitiva aprovació, previ informe favorable 
de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, per part del Conseller de territori 



i sostenibilitat, en tant en quant la modificació altera la zonificació dels 
espais lliures o zones verdes. 
 
7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 45 
DEL POUM: “CANVI DE CLASSIFICACIÓ DELS SÒLS DE L’ÀMBIT DEL PAU-2 
EUCALIPTUS. CREACIÓ DE LES CLAUS 12A2.1 I 12A2.2 I INCLUSIÓ DE NOUS 
USOS A LES CLAUS 12A2.1 I 12A2.2 I 12B1 DEL SÒL URBÀ”. 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació 
puntual número 45 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Canvi de 
classificació dels sòls de l’àmbit del PAU-2 Eucaliptus. Creació de les claus 
12a2.1 i 12a2.2 i inclusió de nous usos a les claus 12a2.1 i 12a2.2 i 12b1 del sòl 
urbà”, redactada per l'Arquitecte municipal, J.C.M. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de 
gener  de 2017 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 29 del dia 10 de febrer de 2017 
i Diari El Punt Avui del dia 3 de febrer de 2017. 
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 esmentada s'ha donat audiència als 
Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el 
d'Amposta. En data 8 de març de 2017, l’Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita informa favorablement la modificació puntual inicialment aprovada. 
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 en data 30 de març de 2017 informa que pel que respecta a 
la tramitació ambiental dels plans, l’objecte de la modificació puntual no es 
troba dins de cap dels supòsits de la disposició addicional vuitena de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, atès que la seva regulació es porta a terme en un 
àmbit classificat com a sòl urbà i, així mateix, tampoc es troba inclosa en 
cap dels supòsits d’avaluació ambiental d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre. 
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 45 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Canvi de classificació 
dels sòls de l’àmbit del PAU-2 Eucaliptus. Creació de les claus 12a2.1 i 12a2.2 i 
inclusió de nous usos a les claus 12a2.1 i 12a2.2 i 12b1 del sòl urbà”, 
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 per a l’efectivitat del present acord. 
 
8. DEIXAR SENSE EFECTES ACORD DE DECLARACIÓ DE LESIVITAT DE 
LLICÈNCIA PER EXECUCIÓ D’OBRES AL CARRER ITÀLIA, 32. 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 877/2016, de 21 de juny de 2016, 
s’incoà procediment per l’anul·lació de la llicència municipal atorgada per 
acord de la Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2016, per l’execució de 
les obres de reforma i ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32, d’acord amb 
el projecte redactat per Ferran i Oscar, arquitectes associats, SLP.   
El Decret esmentat es notificà als interessats (titulars de la llicència) en data 
27 de juny de 2016. 
Per Decret de l’Alcaldia 1661/2016, de 27 de desembre de 2016, s’amplià el 
termini per la resolució del procediment en 45 dies. 
En data 17 de gener de 2017 els interessats presenten escrit pel qual 
argumenten la caducitat de l’expedient en haver transcorregut mes de 6 
mesos des de la seva incoació. 
En data 30 de gener de 2017, el Ple de la Corporació adoptà l’acord pel qual 
es declarà la lesivitat de la llicència municipal, la part dispositiva del qual 
diu: 
“PRIMER. Declarar lesiva als interessos municipals la llicència municipal 
atorgada per la realització de les obres de reforma i ampliació d’habitatge al 
carrer Itàlia, 32 per l’incompliment del POUM en els paràmetres següents: 
 L’alçada de la planta baixa de la zona ampliada és de 2,09 metres, amb la 

qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 303 del POUM que fixa 
una alçada mínima per a la planta baixa en la zona d’edificació segons 
alineació de vial de 3,30 metres. 

 L’alçada de la planta segona de la zona ampliada és de 2,45 metres, amb la 
qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 305 del POUM que fixa 



una alçada lliure mínima per a les plantes pis en la zona d’edificació segons 
alineació de vial de 2,50 metres. 

SEGON. Ordenar que es procedeixi a la impugnació de l’acord municipal 
d’atorgament de la llicència esmentada, concretament l’acord adoptat per la 
Junta de Govern Local en sessió del dia 1 de febrer de 2016, davant la jurisdicció 
contenciós – administrativa, d’acord amb el que determina la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció  contenciós – administrativa. 
TERCER. Ordenar que es traslladi el present acord a tots aquells que tenen la 
condició d’interessats en el procediment.” 
En data 10 de març de 2017 es dicta per l’Alcaldia Decret 414/2017, pel qual 
es declara la caducitat del procediment per l’anul·lació de la llicència 
municipal atorgada per acord de la Junta de Govern Local d’1 de febrer de 
2016, per l’execució de les obres de reforma i ampliació d’habitatge al carrer 
Itàlia, 32, en haver-se ultrapassat el termini de 6 mesos des de l’inici del 
procediment fins la resolució d’ampliació del termini per la seva resolució. 
Decret que es notificà a l’interessat el 14 del mateix mes de març. 
En data 4 d’abril s’impugna el Decret 414/2017 interposant-se pels 
interessats recurs potestatiu de reposició en el qual es demana s’acordi la 
rectificació de l’erro material existent en el mateix fent constar que la 
lesivitat de la llicència va ser declarada per acord del Ple de la Corporació de 
30 de gener de 2017 i, així mateix s’acordi l’arxiu de l’expedient de caducitat 
del procediment per l’anul·lació de la llicència municipal per haver caducat 
el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu un cop 
declarada la lesivitat. 
Atenent el que disposa l’article 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
sobre els efectes de la declaració de caducitat del procediment. 
Vist l’informe jurídic emès a l’efecte el qual conclou que declarada la 
caducitat del procediment ha de decretar-se l’arxiu de les actuacions. 
Aquesta declaració d’arxiu de les actuacions no es va fer efectiva en el 
Decret impugnat, per quant existeix un acord plenari anterior, pel qual es 
declarà la lesivitat de la llicència municipal, el qual ha de deixar-se sense 
efectes per tal de poder declarar l’arxiu de l’expedient, resultant procedent 
adoptar un acord plenari que deixi sense efectes l’acord de 30 de gener de 
2017. 
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, acorda: 
PRIMER. Deixar sense efectes l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en 



sessió del dia 30 de gener de 2017 que ha estat transcrit en els antecedents 
del present acord, pel qual es va declarar lesiva als interessos municipals la 
llicència municipal atorgada per la realització de les obres de reforma i 
ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32 per l’incompliment del POUM. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als interessats i Departament de 
Secretaria. 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz, explica que el seu vot en contra ha estat 
com en les anteriors sessions en que s’ha tractat aquest assumpte i, a més 
cal tenir en compte que aquesta no és una llicència, normal, va ser 
demanada per la instal·lació d’un ascensor per motius de salut motiu pel 
qual hauria d’haver estat tractada amb més cura. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró explica que el grup del PSC – CP ja es va 
abstenir en l’anterior sessió plenària, en considerar que es deuria haver 
arribat a un acord amb els propietaris, ara s’allarga el procediment la qual 
cosa fa que el malestar de la família també es prolongui, per tant reclama 
que s’arribi a aquest acord. Pel que fa als terminis ja va advertir de la 
possibilitat de la caducitat, per tant es podria haver consultat a l’advocat 
abans evitant l’acord de declaració de lesivitat i ara aquest. 
La regidora Sra. Isabel Ferré exposa que el seu grup s’ha abstingut , com ja 
va fer abans i pels mateixos motius, creuen que l’equip de govern no fa les 
coses amb al diligència deguda; els hauria agradat que s’arribés a un acord 
amb els propietaris. Davant la proposta realitzada pel regidor d’urbanisme 
de realitzar una reunió amb al resta de veïns de l’illa, diu que el seu grup hi 
assistirà; però, han de tenir en compte que la llicència l’ha de donar o 
denegar l’equip de govern no els veïns. 
El Sr. Alcalde explica que la reunió va ser demanada per escrit pels veïns i 
d’aquesta petició se n’ha donat trasllat a la resta de grups municipals, 
responent al Sra. Ferré que ratifica la intenció del seu grup d’assistir-hi, així 
com del desig de que es faci la declaració de lesivitat i es pugui acudir al 
recurs contenciós – administratiu. 
Acaba el Sr. Alcalde dient que aquest assumpte ha estat portat en tot 
moment d’acord amb els informes dels tècnics municipals. 
 
9. SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADORA. 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia, per haver manifestat la 
interessada que desisteix de la seva petició. 
 
10. RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 618/2017. 



Seguidament es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 618/2017, de 
31 de març, que es transcriu a continuació: 
“Autorització, disposició i reconeixement de la relació d'obligacions número 
174 i 175,  i ordenar el pagament. 
Vista la relació número 174, per import líquid de 2.322,99 euros, la qual 
inclou una única obligació de l’empresa M&C Systemebre, SL, a l’objecte de 
l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en ella contingudes. 
Vista la relació número 176, per import líquid de 3.022,34 euros, la qual 
inclou una única obligació de l’empresa M&C Systemebre, SL, a l’objecte de 
l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en ella contingudes. 
Comprovat que: 
Es compleixen els requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 30 
de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació. 
Consta la conformitat a la prestació del subministrament, servei u obra. 
No obstant l’informe de Intervenció en el qual es posa de manifest que es 
tracta d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit i que l’òrgan 
competent per la seva aprovació és el Ple de la Corporació. 
Resolc: 
Primer. Avocar les competències delegades en la Junta de Govern Local, per 
l’aprovació d’aquestes obligacions, donada la necessitat de que aquestes 
estiguin aprovades en data d’avui atès que les mateixes estan vinculades al 
projecte SOC/001/15/0039, finançades per una subvenció del SOC. 
Segon. Aprovar, no obstant l’informe de Intervenció, l’autorització, 
disposició i reconeixement de dites relacions d’obligacions, per import de 
2.322,99 i 3.022,34 euros, respectivament, atès que aquestes factures 
corresponen a unes despeses efectivament realitzades durant l’exercici 
2016 dintre del projectes Joves per l’Ocupació i que, de no estar aprovades 
a data màxima avui, no podrien resultar subvencionables pel SOC. 
Tercer. Sotmetre el present expedient a ratificació per part del Ple de la 
Corporació.” 
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 i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i de la regidora no 
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda ratificar el Decret que ha estat transcrit. 
 
11. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ CONVENI FORMALITZAT AMB LA URV PER 
DONAR CONTINUÏTAT A LA CÀTEDRA D'ECONOMIA REGIONAL I LOCAL, 
EXERCICIS 2015-2016. 
Vist l’acord del Ple de la Corporació, de 23 de febrer de 2015, pel qual 



s’aprova el conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament 
d’Amposta i la URV per donar continuïtat a la càtedra d’economia regional i 
local. 
Vist el conveni de col·laboració formalitzat entre l’Ajuntament d’Amposta i la 
URV, en data 30 de novembre de 2015, pel qual l’Ajuntament d’Amposta es 
compromet a aportar 10.000 euros a dit projecte. 
Vist l’acord del Ple, de data 23 de novembre de 2015, per qual s’amplia el 
termini de justificació de la subvenció previst a la clàusula cinquena fins el 
30 de gener. 
Vist l’expedient de justificació de la subvenció i l’informe favorable de la 
tècnica de l’àrea d’empresa d’aquest Ajuntament. 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 6 d’abril de 2017. 
De conformitat amb el que disposen els articles 37 i següents de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la justificació presentada en relació amb la justificació del 
conveni de col·laboració formalitzat entre l’Ajuntament d’Amposta i la URV 
per donar continuïtat a la càtedra d’economia regional i local. 
SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la URV de la 
quantitat de 10.000 euros fixada al conveni. 
 
12. DECLARACIÓ D'ACTIVITATS D'ESPECIAL INTERÉS O UTILITAT MUNICIPAL 
I, APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE LES CORRESPONENTS BONIFICACIONS 
FISCALS ICIO. 
En relació a la sol·licitud presentada per Societat musical La Unió 
Filharmònica d’Amposta en la que exposa que havent demanat llicència 
d’obres per construir una rampa d’accés a l’edifici i havent pagat l’import de 
163,50 € en concepte d’ICIO i llicència d’obres demana se li apliqui la 
bonificació que estableix l’ordenança. 
En data 12 de juliol de 2016 l’entitat sol·licitant va autoliquidar els conceptes 
tributaris generats a conseqüència de la llicència d'obres atorgada per la 
construcció d’una rampa per a minusvàlids en edifici existent ubicat al 
carrer Miralles número 4-6, amb les següents dades: 
Liquidació número 894917 
Base imposable     5.450,00 € 
Llicència d’obres            5.450,00 X 0,20 % =      10,90 € 
ICIO    5.450,00 X 2,80 % =    152,60 € 
Pagat el dia 12/07/2016        163,50 € 
L'ordenança reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 



obres té establerta en l'article 4,c) Històric – artístiques: fins un 95% de la 
quota... 
- Per aquelles actuacions que siguin realitzades per entitats sense afany de 
lucre, degudament inscrites al registre d’entitats d’aquest Ajuntament i es 
troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
d’Amposta, i sempre i quan destinen els seus recursos que genera el seu 
patrimoni a l’objecte social de l’entitat. 
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta aporta informe en el 
que indica la constància que té l’Ajuntament d’Amposta i en concret aquesta 
Regidoria de Cultura de les activitats culturals que aquesta porta a terme i 
que sense cap tipus de dubte redunden sobre tota la ciutadania que pot 
gaudir de la seva divulgació que té lloc en actes públics i de forma gratuïta. 
L’entitat sol·licitant en la seva instància manifesta la seva voluntat d’acollir-
se a la bonificació establerta a l’ordenança fiscal per la seva condició 
d’entitat sense afany de lucre manifestant expressament que els recursos 
que genera el seu patrimoni es destinen a l’objecte social de l’entitat. 
Per tot l’indicat i atès que: 
- L’entitat sol·licitant és una societat musical degudament inscrita al registre 
d’entitat sense afany de lucre d’aquest Ajuntament. 
- Està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
- Ha presentat declaració responsable per la que l’entitat destina els seus 
recursos econòmics a la consecució de l’objecte social que persegueix 
l’entitat. 
Atenent el que disposa l’article 4 (bonificacions històriques – artístiques i 
culturals) de l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l?impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que concorren tots els criteris establerts per 
l’ordenança per poder aplicar la bonificació del 95% de la quota tributària. 
SEGON. Atorgar una bonificació d’un 95% a sobre de l’import pagat pel 
concepte de l’ICIO atenent al següent detall: 
 

Liquidació Import pagat Data pagament Bonificació 
894917 152,60 12/07/2016 144,97 

TERCER.- L’import total a retornar en concepte de bonificació ascendeix a 
144,97 € que s’haurà d’abonar al compte indicat per la interessada. 
 
 
 



13. DECLARACIÓ D'ACTIVITATS D'ESPECIAL INTERÉS O UTILITAT MUNICIPAL 
I, APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE LES CORRESPONENTS BONIFICACIONS 
FISCALS IBI. 
Vista la sol·licitud presentada per l’Institut català de la salut – Gerència territorial 
Terres de l’Ebre en la que exposa que havent-se assabentat de la bonificació 
fiscal que contempla l’ordenança reguladora de l’IBI als immobles on es 
desenvolupin activitats econòmiques declarades d’especial interès que siguin 
de titularitat d’entitats sense afany de lucre. 
La nova redacció de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre béns immobles, 
aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del 28 d’octubre de 2016 i 
publicada l’aprovació definitiva al BOPT número 243 del 23 de desembre de 
2016, té establerta en l'article 5è. una bonificació del 95% de la quota tributària 
amb el següent redactat: 
“5. S’estableix una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra del impost en 
favor dels immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques 
declarades d’especial interès o utilitat municipal, que compleixen els següents 
requisits: que siguin titularitat d’entitats sense afany de lucre que es troben al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, que 
dites entitats estiguin degudament inscrites en el registre d’entitats de 
l’Ajuntament i facin divulgació dels seus coneixements en actes locals de caire 
públic i gratuït. 
Correspondrà al Ple de al Corporació dita declaració i s’acordarà prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres. Correspondrà als serveis tècnics de l’Ajuntament emetre informe 
valoratiu respecte el compliment dels requisits fixats al paràgraf anterior. 
Únicament seran objecte de bonificació aquells immobles i/o locals afectes a 
l’activitat principal declarada d’interès general o utilitat pública, no tenint tal 
consideració la resta de locals i/o immobles afectes total o parcialment a 
qualsevol altra activitat. 
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i serà vigent una vegada concedida 
mentre no s’alteri l’afecció dels immobles gravats a les activitats declarades com 
d’interès general o utilitat municipal.” 
L’administració sol·licitant en el seu escrit aporta declaració responsable per la 
que indica: 

- Que és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita 
al Servei Català de la Salut. 

- Que gestiona des de fa anys la prestació de serveis sanitaris a nivell 
d’atenció primària a Amposta. 

- Que el treball diari dels i de les professionals de l’ICS en l’atenció de salut 



dels ciutadans  ciutadanes d’Amposta, genera un important impacte en el 
nivell de benestar del conjunt de la ciutadania. 

L’entitat sol·licitant és titular de l’immoble ubicat a l’avinguda de Catalunya 
número 78 d’Amposta, amb referència cadastral número 
5294201BF9059C0001AA, indret on està ubicada el Centre d’Atenció Primària. 
Per tot l’indicat i atès que en un centre sanitari es focalitza la seva missió 
principal en una activitat assistencial de caràcter públic i gratuït però en cap cas 
econòmica. 
Tampoc es compleix el requisit establert a l’ordenança fiscal de fer divulgació 
dels seus coneixements en actes locals de caire públic i gratuït ja que l’entitat 
sol·licitant és titular del Centre de Salut d’Atenció Primària. 
Atenent el que disposa l’article 5 (bonificacions) de l’Ordenança fiscal número 1, 
reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda no admetre la sol·licitud de 
la que s’ha donat compte per l’incompliment dels criteris objectius 
establerts a l’ordenança reguladora de l’impost per considerar la declaració 
d’especial interès o utilitat municipal de l’activitat portada a terme en el 
CAP, atès que no es tracta d’una activitat econòmica sinó assistencial. 
 
Vista la sol·licitud presentada per Societat musical La Unió Filharmònica 
d’Amposta en la que exposa que havent-se assabentat de la bonificació 
fiscal que contempla l’ordenança reguladora de l’IBI als immobles on es 
desenvolupin activitats econòmiques declarades d’especials interès que 
siguin de titularitat d’entitats sense afany de lucre. 
La nova redacció de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre béns 
immobles, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del 28 d’octubre de 
2016 i publicada l’aprovació definitiva al BOPT número 243 del 23 de 
desembre de 2016, té establerta en l'article 5è. una bonificació del 95% de 
la quota tributària amb el següent redactat: 
“5. S’estableix una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra del impost en 
favor dels immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques 
declarades d’especial interès o utilitat municipal, que compleixen els següents 
requisits: que siguin titularitat d’entitats sense afany de lucre que es troben al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, que 
dites entitats estiguin degudament inscrites en el registre d’entitats de 
l’Ajuntament i facin divulgació dels seus coneixements en actes locals de caire 
públic i gratuït. 
Correspondrà al Ple de al Corporació dita declaració i s’acordarà prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus 



membres. Correspondrà als serveis tècnics de l’Ajuntament emetre informe 
valoratiu respecte el compliment dels requisits fixats al paràgraf anterior. 
Únicament seran objecte de bonificació aquells immobles i/o locals afectes a 
l’activitat principal declarada d’interès general o utilitat pública, no tenint tal 
consideració la resta de locals i/o immobles afectes total o parcialment a 
qualsevol altra activitat. 
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i serà vigent una vegada concedida 
mentre no s’alteri l’afecció dels immobles gravats a les activitats declarades com 
d’interès general o utilitat municipal.” 
L’entitat sol·licitant en el seu escrit aporta declaració responsable per la que 
indica: 
- Que està inscrita al registre d’entitats de l’Ajuntament d’Amposta. 
- Que es troba al corrent en les seves obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament d’Amposta. 
- Que fa divulgació dels seus coneixements en actes locals de caire públic 

i gratuït. 
L’entitat sol·licitant és titular de l’immoble ubicat al carrer Miralles número 
4-8 d’Amposta, amb referència cadastral número 5500506BF9150B0001IG, 
indret on està ubicada la seu social de l’entitat. 
Per altra banda s’aporta una memòria de totes les activitats que ha portat a 
terme l’entitat durant l’any 2016. 
La Regidoria de cultura de l’Ajuntament d’Amposta aporta informe en el que 
indica la constància que té l’Ajuntament d’Amposta i en concret aquesta 
Regidoria de cultura de les activitats culturals que aquesta porta a terme i 
que sense cap tipus de dubte redunden sobre tota la ciutadania que pot 
gaudir de la seva divulgació que té lloc en actes públics i de forma gratuïta. 
Per tot l’indicat i atès que: 
- L’entitat sol·licitant és una societat musical degudament inscrita al 

registre d’entitat sense afany de lucre d’aquest Ajuntament. 
- Està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
- Ha declarat, ha acreditat que l’entitat fa divulgació dels seus 

coneixements en actes locals de caire públic i gratuït, extrem sobre el 
que també s’ha pronunciat la Regidoria de cultura. 

Atenent el que disposa l’article 5 (bonificacions) de l’Ordenança fiscal número 1, 
reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda  
PRIMER. Considerar que concorren tots els criteris establerts per l’ordenança 
per poder aplicar la bonificació del 95% de la quota tributària. 
SEGON.- Declarar aplicable la bonificació del 95% sol·licitada a l’entitat fiscal de 



l’IBI amb les dades següents: 
- Referència cadastral: 5500506BF9150B0001IG. 
- Ubicació: carrer Miralles número 4-8 – (43870-Amposta). 
- Valor cadastral: 289.524,51 € 
- Quota tributària 2017: 2.721,53 € 
TERCER. Traslladar dit acord a Base - Gestió d’Ingressos, òrgan delegat de la 
gestió tributària i recaptatòria d’aquest tribut, als efectes de la seva aplicabilitat 
a comptar del present exercici 2017 ja que la sol·licitud fou presentada dintre 
del passat exercici 2016. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Societat musical La Lira Ampostina en la 
que exposa que havent-se assabentat de la bonificació fiscal que contempla 
l’ordenança reguladora de l’IBI als immobles on es desenvolupin activitats 
econòmiques declarades d’especial interès que siguin de titularitat 
d’entitats sense afany de lucre. 
La nova redacció de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre béns immobles, 
aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del 28 d’octubre de 2016 i 
publicada l’aprovació definitiva al BOPT número 243 del 23 de desembre de 
2016, té establerta en l'article 5è. una bonificació del 95% de la quota tributària 
amb el següent redactat: 
“5. S’estableix una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra del impost en 
favor dels immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques 
declarades d’especial interès o utilitat municipal, que compleixen els següents 
requisits: que siguin titularitat d’entitats sense afany de lucre que es troben al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, que 
dites entitats estiguin degudament inscrites en el registre d’entitats de 
l’Ajuntament i facin divulgació dels seus coneixements en actes locals de caire 
públic i gratuït. 
Correspondrà al Ple de al Corporació dita declaració i s’acordarà prèvia 
sol•licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres. Correspondrà als serveis tècnics de l’Ajuntament emetre informe 
valoratiu respecte el compliment dels requisits fixats al paràgraf anterior. 
Únicament seran objecte de bonificació aquells immobles i/o locals afectes a 
l’activitat principal declarada d’interès general o utilitat pública, no tenint tal 
consideració la resta de locals i/o immobles afectes total o parcialment a 
qualsevol altra activitat. 
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i serà vigent una vegada concedida 
mentre no s’alteri l’afecció dels immobles gravats a les activitats declarades com 
d’interès general o utilitat municipal.” 



L’entitat sol·licitant en el seu escrit aporta declaració responsable per la que 
indica: 
- Que està inscrita al registre d’entitats de l’Ajuntament d’Amposta. 
- Que es troba al corrent en les seves obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament d’Amposta. 
- Que fa divulgació dels seus coneixements en actes locals de caire públic i 

gratuït. 
L’entitat sol·licitant és titular de l’immoble ubicat a l’avinguda de Santa Bàrbara 
número 35 d’Amposta, amb referència cadastral número 
5497501BF9059E0001XY, indret on està ubicada la seu social de l’entitat. 
Per altra banda s’aporten una memòria de totes les activitats culturals que han 
portat a terme durant el passat exercici 2016. 
La Regidoria de cultura de l’Ajuntament d’Amposta aporta informe en el que 
indica la constància que té l’Ajuntament d’Amposta i en concret aquesta 
Regidoria de cultura de les activitats culturals que aquesta porta a terme i 
que sense cap tipus de dubte redunden sobre tota la ciutadania que pot 
gaudir de la seva divulgació que té lloc en actes públics i de forma gratuïta. 
Per tot l’indicat i atès que: 
- L’entitat sol·licitant és una societat musical degudament inscrita al registre 

d’entitat sense afany de lucre d’aquest Ajuntament. 
- Està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
- Ha presentat declaració responsable que l’entitat fa divulgació dels seus 

coneixements en actes locals de caire públic i gratuït. 
Atenent el que disposa l’article 5 (bonificacions) de l’Ordenança fiscal número 1, 
reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda  
PRIMER. Considerar que concorren tots els criteris establerts per l’ordenança 
per poder aplicar la bonificació del 95% de la quota tributària. 
SEGON.- Declarar aplicable la bonificació del 95% sol·licitada a l’entitat fiscal de 
l’IBI amb les dades següents: 
- Referència cadastral: 5497501 BF9059E 0001XY. 
- Ubicació: Avinguda de Santa Bàrbara número 35 – (43870-Amposta). 
- Valor cadastral: 834.684,70 € 
- Quota tributària 2017: 846,04 € 
TERCER. Traslladar dit acord a Base - Gestió d’Ingressos, òrgan delegat de la 
gestió tributària i recaptatòria d’aquest tribut, als efectes de la seva 
aplicabilitat a comptar del present exercici 2017 ja que la sol·licitud fou 
presentada dintre del passat exercici 2016. 
 



Vista la sol·licitud presentada pel Club Esportiu Amposta en la que exposa que 
havent-se assabentat de la bonificació fiscal que contempla l’ordenança 
reguladora de l’IBI als immobles on es desenvolupin activitats econòmiques 
declarades d’especials interès que siguin de titularitat d’entitats sense afany de 
lucre. 
La nova redacció de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre béns immobles, 
aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del 28 d’octubre de 2016 i 
publicada l’aprovació definitiva al BOPT número 243 del 23 de desembre de 
2016, té establerta en l'article 5è. una bonificació del 95% de la quota tributària 
amb el següent redactat: 
“5. S’estableix una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra del impost en 
favor dels immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques 
declarades d’especial interès o utilitat municipal, que compleixen els següents 
requisits: que siguin titularitat d’entitats sense afany de lucre que es troben al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, que 
dites entitats estiguin degudament inscrites en el registre d’entitats de 
l’Ajuntament i facin divulgació dels seus coneixements en actes locals de caire 
públic i gratuït. 
Correspondrà al Ple de al Corporació dita declaració i s’acordarà prèvia 
sol•licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres. Correspondrà als serveis tècnics de l’Ajuntament emetre informe 
valoratiu respecte el compliment dels requisits fixats al paràgraf anterior. 
Únicament seran objecte de bonificació aquells immobles i/o locals afectes a 
l’activitat principal declarada d’interès general o utilitat pública, no tenint tal 
consideració la resta de locals i/o immobles afectes total o parcialment a 
qualsevol altra activitat. 
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i serà vigent una vegada concedida 
mentre no s’alteri l’afecció dels immobles gravats a les activitats declarades com 
d’interès general o utilitat municipal.” 
L’entitat sol·licitant en el seu escrit aporta declaració responsable per la que 
indica: 
- Que està inscrita al registre d’entitats de l’Ajuntament d’Amposta. 
- Que es troba al corrent en les seves obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament d’Amposta. 
- Que fa divulgació dels seus coneixements en actes locals de caire públic i 

gratuït. 
L’entitat sol·licitant és titular de l’immoble ubicat al polígon 56 parcel·la 6, 
Partida Cabiscol d’Amposta, amb referència cadastral número 
001900600BF90G0001BH, indret on està ubicada la seu social de l’entitat. 



Per altra banda s’aporten els estatuts de l’entitat així com un certificat del 
Consell Català de l’Esport en el que s’indica que dita entitat esportiva figura 
inscrita al Registre públic esmentat amb el número d’inscripció 00974. 
Per tot l’indicat i atès que: 
- L’entitat sol·licitant és una entitat recreativa i esportiva degudament inscrita 

al registre d’entitat sense afany de lucre d’aquest Ajuntament. 
- Està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
- Ha presentat declaració responsable que l’entitat fa divulgació dels seus 

coneixements en actes locals de caire públic i gratuït. 
Atenent el que disposa l’article 5 (bonificacions) de l’Ordenança fiscal número 1, 
reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda  
PRIMER. Considerar que concorren tots els criteris establerts per l’ordenança 
per poder aplicar la bonificació del 95% de la quota tributària. 
SEGON. Declarar aplicable la bonificació del 95% sol·licitada a l’entitat fiscal de 
l’IBI amb les dades següents: 
Referència cadastral: 001900600BF90G0001BH. 
Ubicació: polígon 56 parcel·la 6, Partida Cabiscol – (43870-Amposta). 
Valor cadastral: 325.850,74 € 
Quota tributària 2017: 5.883,00 € 
TERCER. Traslladar dit acord a Base-Gestió d’Ingressos, òrgan delegat de la 
gestió tributària i recaptatòria d’aquest tribut, als efectes de la seva 
aplicabilitat a comptar del present exercici 2017 ja que la sol·licitud fou 
presentada dintre del passat exercici 2016. 
 
14. APROVACIÓ JUSTIFICACIONS SUBVENCIONS EXERCICI ANTERIOR I 
CORRESPONENT RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ. 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de 29 de febrer de 2016, pel qual 
s’aprova l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar la Unió 
Atlètica Montsià per a l’any 2016 
Vist el conveni de col·laboració formalitzat entre l’Ajuntament d’Amposta i la 
Unió Atlètica Montsià pel qual l’Ajuntament d’Amposta adquireix el 
compromís de subvencionar a dita entitat durant l’any 2016 en la quantitat 
de 14.000 euros. 
Vist l’expedient de justificació de la subvenció i l’informe favorable del tècnic 
d’esports de data 16 de gener de 2017. 
Atès que aquesta obligació es troba inclosa dintre del compte 4130 de 
comptabilitat municipal de l’exercici 2016, i vist l’informe d’Intervenció de 13 
de març de 2017 en relació al finançament del compte 4130. 



Atès que es tracta de despeses de l’exercici anterior, aquest haurà de 
tramitar-se d’acord amb el procediment fixat als articles 26 i 60 del RD 
500/1990. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del Grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del 
grup del PSC – CP i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i 
l’abstenció del membre del grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa a la Unió Atlètica Montsià, en virtut de conveni de col·laboració, 
per import de 14.000 euros. 
SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la Unió Atlètica 
Montsià de la quantitat de 14.000 euros fixada al conveni. 
TERCER. Supeditar aquest expedient a l’aprovació definitiva de la 
modificació del pressupost número 10 per suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de 19 de setembre de 2016, pel qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvenciona a 
entitats i associacions esportives per a la realització d’activitats de promoció 
i difusió de l’esport durant l’exercici 2016. 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de 21 de novembre de 2016, pel 
qual s’acorda la distribució, d’acord amb les bases aprovades i l’informe del 
tècnic al respecte, de les subvencions per a la promoció i difusió de l’esport 
2016. 
Vistos els expedients de justificació pel Moto Club Amposta, en relació amb 
els programes A1 i A2 i els informes favorables del tècnic d’esports, Sr. I.F. 
Vist l’informe desfavorable d’Intervenció sobre el reconeixement de 
l’obligació i la ordenació del pagament a favor de Moto Club Amposta pels 
programes A1 i A2. 
Atès que aquesta obligació es troba inclosa dintre del compte 4130 de 
comptabilitat municipal de l’exercici 2016, i vist l’informe d’Intervenció de 13 
de març de 2017 en relació al finançament del compte 4130. 
Atès que es tracta de despeses de l’exercici anterior, aquest haurà de 
tramitar-se d’acord amb el procediment fixat als articles 26 i 60 del RD 
500/1990. 
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 i l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – 
CP i del membre del grup de PxC, acorda: 



PRIMER. Aprovar, no obstant l’informe desfavorable d’Intervenció, la 
justificació presentada en relació a les subvencions en favor de Moto Club 
Amposta, programes A1 i A2. 
SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a Moto Club Amposta 
per la totalitat del programa A1, 480,00 euros i per 869,71 euros, 
corresponents al programa A2. 
TERCER. Supeditar aquest expedient a l’aprovació definitiva de la 
modificació del pressupost número 10 per suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de 21 d’abril de 2016, pel qual es va 
aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar amb la Lira 
Ampostina i la Unió Filharmònica per a l’any 2016. 
Vist el conveni de col·laboració formalitzat entre l’Ajuntament d’Amposta i la 
Lira, en data 21 d’abril de 2016, pel qual l’Ajuntament d’Amposta adquireix 
el compromís de subvencionar a dita entitat durant l’any 2016 en la 
quantitat total de 103.982,09 euros. 
Vistos els expedients de justificació de: 

a) Tercer quadrimestre funcionament escola de música, per import de 
14.844,03 euros. 

b) Tercer quadrimestre activitats i funcionament de la banda de música, 
per import de 6.000,00 euros. 

c) Tercer quadrimestre despeses relatives al funcionament de l’auditori, 
per import de 4.083,33 euros. 

d) Actuacions del Cor de la Lira, per import de 2.000,00 euros. 
Vist el conveni de col·laboració formalitzat entre l’Ajuntament d’Amposta i la 
Unió Filharmònica, en data 21 d’abril de 2016, pel qual l’Ajuntament 
d’Amposta adquireix el compromís de subvencionar a dita entitat durant 
l’any 2016 en la quantitat total de 75.732,09 euros. 
Vistos els expedients de justificació de: 

a) Actuacions Coral Aquae, per import de 2.000,00 euros. 
b) Actuacions del Cor de la Lira, per import de 1.333,33 euros. 

Vistos els informes favorables de la tècnica de cultura, M.S. 
Vist l’informe desfavorable d’Intervenció sobre el reconeixement de 
l’obligació i la ordenació del pagament en favor de la Lira Ampostina i la 
Unió Filharmònica, en els conceptes fixats als punts anteriors, atès que la 
documentació va ser presentada fora del termini establert als convenis 
reguladors. 
Atès que aquesta obligació es troba inclosa dintre del compte 4130 de 



comptabilitat municipal de l’exercici 2016, i vist l’informe d’Intervenció de 13 
de març de 2017 en relació al finançament del compte 4130. 
Atès que es tracta de despeses de l’exercici anterior, aquest haurà de 
tramitar-se d’acord amb el procediment fixat als articles 26 i 60 del RD 
500/1990. 
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 i l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – 
CP i del membre del grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Aprovar, no obstant l’informe desfavorable d’Intervenció, la 
justificació presentada en relació a les subvencions nominatives a la Lira 
Ampostina i la Unió Filharmònica, en virtut dels convenis de col·laboració 
signats, per import de 30.260,36 euros. 
SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament: 
 En favor de la Unió Filharmònica: 3.333,33 euros. 
 En favor de la Lira Ampostina: 26.927,03 euros. 
TERCER. Supeditar aquest expedient a l’aprovació definitiva de la 
modificació del pressupost número 10 per suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris. 
 
15. APROVACIÓ EXPEDIENT NÚMERO VII 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 70, de 24 
de febrer de 2017, de data 24 de febrer de 2017, la qual ascendeix a un 
import líquid de 3.105,51 euros, i que inclou les factures de l’empresa Hnos. 
Pellicé, SL, relatives al mes de desembre. 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. 
No obstant el informe desfavorable de Intervenció, de data 18 d’abril de 



2017, 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 de la regidora no adscrita, Sra. Rosa 
Pertegaz i el vot en contra del membre del grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les 
factures incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 
3.105,51 euros. 
 
16. APROVACIÓ EXPEDIENT NÚMERO VIII 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 215, de 24 
d’abril de 2017, que ascendeix a 78.412,53 euros, i que comença amb La 
Hispano de Fuente en –Segures,S.A.- per import de 10.179,62 euros, i 
finalitza amb Garden Arrels SL., per import de 10.890,00 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 18 
d’abril de 2017, 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 i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i 
de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda aprovar les 
obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 78.412,53 euros. 
 
17. APROVACIÓ EXPEDIENT NÚMERO IX 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 221, de 24 
d’abril de 2017, que ascendeix a 1.426,46 euros, i que comença amb Endesa 
Energia, SAU, per import de 418,68 euros, i finalitza amb Manualitats Miro 



SL., per import de 14,58 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 24 
d’abril de 2017, 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 i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i 
de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda aprovar les 
obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 1.426,46 euros. 
 
18. APROVACIÓ EXPEDIENT NÚMERO X 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 220, de 24 
d’abril de 2017, que ascendeix a 22.283,59 euros, i que comença amb 
Fundació Privada Serveis Social del Montsià, per import de 19.057,57 euros, 
i finalitza amb Las Montañas del Canada, SL., per import de 726,00 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 no obstant el informe de Intervenció 
de 19 d’abril de 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  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. Convalidació administrativa dels expedients que originen les 
factures incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 
22.283,59 euros. 
 
19. APROVACIÓ BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS A LA 
RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL. 
Atès que és voluntat d’aquest equip de govern fomentar la recerca 
industrial i desenvolupament experimental de les empreses ubicades al 
terme municipal d’Amposta. 
Vist l’informe favorable de la tècnic a d’indústria i empresa. 
Vist l’informe favorable d’Intervenció en relació a l’aprovació de les bases 
reguladores per l’atorgament de subvencions a la recerca industrial i 
desenvolupament experimental. 
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, i l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC –
CP i del membre del grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
dirigides a empreses que inverteixin en recerca industrial i 
desenvolupament experimental ubicades al terme municipal d’Amposta. 
SEGON. Publicar a la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) i al 
Butlletí oficial de la província de Tarragona les bases reguladores les bases 
aprovades. 
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el 
termini d’exposició pública no es presentin reclamacions. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el seu grup s’ha abstingut perquè no 
els han donat la possibilitat de poder consultar les bases amb professionals 
per analitzar-les en profunditat, ha estat una situació anòmala i demana 
poder intervenir en la redacció de properes bases. 
La regidora Sra. Isabel Ferré demana que abans de passar les propostes al 
Ple es doni més informació per part de l’equip de govern. 
El Sr. Alcalde diu que les bases presentades tenen el contingut principal; 
però, que en aprovar la convocatòria s’intentarà suplir les mancances 
d’informació i participació anunciades pels grups de l’oposició. 
 



20. APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN L'ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVEIS I ACTIVITATS. 
Atès que és voluntat d’aquest equip de govern fomentar la implantació, 
modernització i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i 
de serveis, PIME ubicades al terme municipal d’Amposta. 
Vist l’informe favorable del tècnic de comerç i vist l’informe favorable 
d’Intervenció en relació a l’aprovació de les bases reguladores per 
l’atorgament de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del 
grup del PSC –CP i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, i 
l’abstenció del membre del grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats dirigides a fomentar la 
implantació, modernització i la innovació de les petites empreses 
comercials, activitats i de serveis, PIME ubicades al terme municipal 
d’Amposta. 
SEGON. Publicar a la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) i al 
Butlletí oficial de la província de Tarragona les bases reguladores les bases 
aprovades. 
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el 
termini d’exposició pública no es presentin reclamacions. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que en aquest cas el seu grup sí ha pogut 
intervenir en la redacció de les bases, no s’han acceptat totes les seves 
propostes; però, entenen que és fruit d’un procés de negociació. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU ha donat suport a la 
proposta, encara que no tenen res a veure amb la moció que en el seu dia 
va presentar el seu grup. 
 
21. APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES. 
Atès que és voluntat d’aquest equip de govern fomentar la rehabilitació del 
parc privat existent d’habitatges i d’edificis d’habitatges destinats 
principalment a residència habitual i permanent, per tal d’incidir en al 
qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la 
millora del paisatge urbà. 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal. 
Vist l’informe favorable d’Intervenció en relació a l’aprovació de les bases 



reguladores per l’atorgament de subvencions d’habitatges. 
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, i l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC –
CP i del membre del grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
dirigides a la rehabilitació del parc privat existent d’habitatges i d’edificis 
d’habitatges destinats principalment a residència habitual i permanent, per 
tal d’incidir en al qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions 
d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà. 
SEGON. Publicar a la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) i al 
Butlletí oficial de la província de Tarragona les bases reguladores les bases 
aprovades. 
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el 
termini d’exposició pública no es presentin reclamacions. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que la informació se’ls va facilitar el dia 18, 
la qual cosa no els ha pogut permetre realitzar un treball seriós d’estudi i 
consulta amb experts en la matèria, per aquest motiu s’han abstingut en la 
votació. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que entenen que, tot i no haver tingut 
intervenció en la redacció de les bases, aquestes són genèriques i 
afavoreixen a tots els ciutadans, motiu pel qual han donat suport a la 
proposta. Demana poder participar en la formulació de la convocatòria i 
que per a properes ocasions es faciliti informació amb més anticipació. 
El Sr. Alcalde respon als Srs. Miró i Ferré que com ja ha dit abans, en el 
moment de formular la convocatòria, s’intentaran solucionar les 
mancances. 
 
22. EXPEDIENT NÚMERO 10 MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER SUPLEMENTS 
DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2017 el passat 28 de desembre 
de 2016, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no 
poden demorar-se fins el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit o 
el pressupostat resulta insuficient: 

Suplements de crèdit 
05/2312/48903 Pla suport persones sense recursos 50.000,00 € 
01/3343/48900 Convenis entitats culturals 30.260,69 € 
03/341/48900 Subvencions esports 15.461,00 € 

13/4312/63200 Rehabilitació Mercat Municipal 250.000,00 € 



07/011/91300 Amortització préstecs llarg termini 2.000.000,00 € 
07/9202/62601 Adquisició servidors dept Informàtica 130.000,00 € 
07/9202/62600 Equips processos informació 60.000,00 € 
00/9200/62200 Adquisició bens immobles 380.000,00 € 

Total suplements de crèdit 2.915.721,69 
Crèdits extraordinaris 

09/1721/62200 Estació recàrrega ràpida vehicles 60.000,00 € 
07/9202/62602 Equipament i instal·lació wifi 30.000,00 € 
03/3422/62201 Construcció nou pavelló poliesportiu 1.900.000,00 € 
12/432/62201 Millores nova oficina turisme 110.000,00 € 

09/1532/60903 
Eliminació barreres arquitectòniques via 

pública 50.000,00 € 
09/1532/61902 Urbanització carrers varis 2017 60.000,00 € 
09/454/61903 Treballs reparacions camins 2017 60.000,00 € 
09/160/61902 Treballs substitució clavegueram 200.000,00 € 
01/330/68900 Rehabilitació de l'arc de la façana fluvial 110.000,00 € 

00/9200/60000 Adquisició terrenys 100.000,00 € 
10/151/60901 Urbanització plaça del carrer Sant Roc i Corsini 200.000,00 € 

00/9206/68200 Nova fase rehabilitació Esglèsia Poble Nou 80.000,00 € 
00/9200/63200 Adequació edifici Sindicat 1.000.000,00 € 
00/9200/63201 Adequació i rehabilitació béns immobles 120.000,00 € 
10/9200/62200 Adequació edifici travessera Sant Isidre 300.000,00 € 
03/3427/63200 Cobriment piscina exterior 300.000,00 € 

Total crèdits extraordinaris 4.680.000,00 
Aquest expedient té per objecte: 
1. La realització d’una sèrie de despeses d’inversions que es consideren 
prioritàries i necessàries i que no es poden demorar fins l’exercici següent. 
El import d’aquestes inversions ascendeix a 5.500.000 euros i es finançarà 
en càrrec a la formalització de tres operacions de préstec respecte les quals 
ja s’han rebut oferta per part de diferents entitats bancàries i que la seva 
concertació se sotmetrà a aprovació plenària una volta s’hagi aprovat 
definitivament aquest expedient de modificació del pressupost. 
2. Suplementar l’aplicació pressupostària destinada al pla d’ajuts a persones 
sense recursos, en la quantia de 50.000 euros. 
3. Finançar determinades obligacions relatives a justificacions de 
subvencions de l’exercici anterior, incloses en el compte de creditors 
pendents d’aplicar a pressupost a 31/12/2016, que porten a aprovació pel Ple 
de la Corporació i que tenen com a font de finançament el superàvit 
pressupostari (per import de 45.721,69 euros). 
4. Donar compliment a allò establert a la LOEPSF i destinar part del superàvit 
pressupostari a reduir l’endeutament net de l’Ajuntament, amortitzant 
extraordinàriament aquells préstecs que suposin un major cost financer per 



l’Ajuntament, previ anàlisi per part de la Intervenció. (2.000.000 euros). 
El Ple de l'Ajuntament, 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, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient número 10 de modificació del pressupost de 
2017 amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament 
es relacionen: 

Modificació de crèdit número 10  suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris 

Suplements crèdit 2.915.721,69 
Capítol 4: subvencions corrents 95.721,69 

Capítol 6: Inversions Reals 820.000,00 
Capítol 9: Passius financers 2.000.000,00 

Crèdit extraordinari 4.680.000,00 
Capítol 6: Inversions Reals 4.680.000,00 

Finançament 7.595.721,69 
Capítol 6: Inversions reals 50.000,00 

Capítol 8: Superàvit pressupostari 2.045.721,69 
Capítol 9: Passius financers 5.500.000,00 

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 
QUART. Supeditar en tot cas aquestes inversions finançades en préstec a 
l’aprovació i formalització de les tres operacions de préstec que les financen. 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz demana que s’expliqui el motiu pel qual a 
l’informe d’Intervenció es fa esment a unes indemnitzacions de personal, 
mentre que a la proposta del regidor no apareix aquest concepte. Respon 
el Sr. Alcalde que ha estat degut a un error de transcripció que ja va ser 
corregit, canviant el document a l’expedient pel correcte. La Sra. Pertegaz 
demana que es millori la transparència en lliurar la informació dels 
assumptes inclosos a l’ordre del dia del Ple, el Sr. Alcalde diu que pren nota 
per solucionar-ho. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU ha votat en contra per 
quan s’ha presentat una proposta que comportarà un préstec per 5,5 



milions amb molt poca informació, no entenen la política sobre l’adquisició 
de patrimoni, es va fer la de l’edifici del Sindicat; però, la veritat és que no és 
possible identificar la línia que vol seguir l’equip de govern, si adquirir 
terrenys per la construcció de pisos o la compra directa de pisos ja 
existents, es deuria definir la línia d’actuació prevista per l’equip de govern, 
que en cap cas coincideix amb la del seu grup i acaba dient que no s’ha 
donat suficient informació. El Sr. Alcalde respon que quan es concretin les 
actuacions ja s’informarà, és evident que la seva política immobiliària no és 
de l’anterior equip de govern, qüestió aquesta en la qual no vol entrar. Pel 
que fa a l’endeutament, la ratio actual es del 43% quan l’any 2015 era del 
70% i està previst que a final d’any amb la concertació dels préstecs 
previstos es situï al 51%. El préstec és necessari per fer moltes coses que 
són absolutament necessàries (pavelló poliesportiu – finançat en part per la 
Generalitat de Catalunya-, mercat, etc.). Acaba dient que la Sra. Ferré té raó 
en dir que la proposta és una opció de l’equip de govern adoptada en 
funció de les necessitats del municipi. 
 
23. DONAR COMPTE INFORME DE INTERVENCIÓ D'ANÁLISI MAGNITUTS 
RESULTANTS DE LA LOEPSF RELATIVES A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
2016. 
A continuació es dona compte de l’informe d’Intervenció que diu: 
“La Interventora Municipal que subscriu, en relació amb l’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, d’acord amb allò 
establert a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, per la qual s’aprova la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i el Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, emet el següent INFORME 
1. Fonaments de drets. 
a. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 
b. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva 
aplicació a les Entitats Locals. 
c. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera. 
d. Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes 
en la LOEPSF, modificada recentment per l’Ordre Ministerial 
HAP/2082/2014. 
e. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 



Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
f. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 
corporacions locals, publicat per la Intervención General de la 
Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda. 
g. Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa de l’article 12 de 
la LOEPSF per a corporacions locals. IGAE ( 3a edició, novembre 2014). 
h. Reglament número 549/2013, del Parlamento Europeo i del Consejo, 
de 21 de maig. 
i. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat 
per Eurostat. 
j. Reglament 2223/1996, del Consejo de la Unión Europea. 
k. Reglament 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea. 
l. Acord del Consejo de Ministros de 10 de juliol de 2015, pel qual es 
fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic del conjunt 
de les administracions públiques i cadascun dels seus subsectors pel 
període 2016/2018 i el límit de despesa no financera del Pressupost de 
l’Estat 2016. 
2. Instrumentació dels objectius de la LOEPSF. 
D’acord amb l’article 2 de la LOEPSF, el sector públic està integrat per les 
unitats següents: 

 El sector administracions públiques, del qual forma part, entre 
d’altres, el subsector Corporacions Locals. 

 La resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i 
altres ens de dret públic dependents de les administracions 
públiques no incloses en l’apartat anterior. 

A l’inventari d’ens del sector públic local, consta com a ens dependents de 
l’Ajuntament d’Amposta classificades com a Administracions Públiques 
l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i el Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre. 
3. Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
Per estabilitat pressupostària ha d’entendre’s la situació d’equilibri o 
superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales, article 4 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 
18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats 
locals.  
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals hauran de 
mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. Així, el Consejo 



de Ministros en data 27 de juny de 2014, estableix com a objectiu 
d’estabilitat pressupostària per les Corporacions locals en el trienni 2015-
2017 l’equilibri. 
L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no 
financers han de ser suficients per fer front a les despeses corrents i de 
capital no financeres. La capacitat inversora municipal vindrà determinada 
pels recursos de capital no financers, i els recursos corrents no empleats en 
les despeses corrents (estalvi brut).. 
3.1. Anàlisis estabilitat pressupostària Ajuntament d’Amposta. 
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a 
pressupost s’obté, segons el manual de la IGAE, per la diferència entre els 
imports pressupostats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els 
capítols 1 a 7 de l’estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos pertinents. 

CAP. PRESSUPOST DE DESPESES DEFINITIU EXERCICI 2015 OR NETS 
I DESPESES DE PERSONAL 8.338.106,89 8.040.240,50 
II DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 7.238.107,03 6.328.571,76 
III DESPESES FINANCERES 178.841,00 119.236,42 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.274.176,92 2.162.387,03 
V FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 
 A) OPERACIONS CORRENTS 18.029.231,84 16.650.435,71 

VI INVERSIONS REALS 3.732.673,32 490.142,17 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 12.000,00 0,00 
VIII ACTIUS FINANCERS 50.000,00 4.864,73 
IX PASSIUS FINANCERS 2.603.254,57 2.603.140,89 
 B) OPERACIONS DE CAPITAL 6.397.927,89 3.098.147,79 
 TOTALS ( A + B ) 24.427.159,73 19.748.583,50 
    

CAP. PRESSUPOST D'INGRESSOS DEFINITIU EXERCICI 2016 DRNETS 
I IMPOSTOS DIRECTES 8.900.563,49 9.392.789,86 
II IMPOSTOS INDIRECTES 35.000,00 79.647,29 
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.653.820,63 3.726.865,69 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.511.759,44 6.606.432,17 
V INGRESSOS PATRIMONIALS 216.700,00 199.809,91 
 A) OPERACIONS CORRENTS 19.317.843,56 20.005.544,92 

VI ALIENACIÓ INVERSIONS 20.000,00 20.000,00 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 633.185,24 633.117,52 
VIII ACTIUS FINANCERS 3.856.130,93 4.562,26 
IX PASSIUS FINANCERS 600.000,00 600.000,00 
 B) OPERACIONS DE CAPITAL 5.109.316,17 1.257.679,78 
 TOTALS ( A + B ) 24.427.159,73 21.263.224,70 



 
CAPÍTOL 1 A 7 D'INGRESSOS 20.658.662,44 

Ajustos SEC Capítols 1 a 3 ingressos 506.552,76 
Ajustos SEC PIE 2008 i 2009 53.732,50 

Ajustos SEC PIE 2013 212.378,83 
Ajustos SEC PIE 2014  

Ajustos SEC 413 -182.191,96 
Ajust creditors per devolució ingressos -29.512,05 

CAPÍTOL 1 A 7 DE DESPESES 17.140.577,88 
CAPACITAT FINANÇAMENT AJUNTAMENT 4.079.044,64 

Ajustos a realitzar sobre els ingressos: 
a) Ingressos relatius als capítols 1, 2 i 3 del pressupost 2016. S’aplica el 
criteri de caixa, ingressos recaptats durant l’exercici, d’exercicis corrent i 
tancats de cada capítol. 

AJUSTOS SEC-95 (MILERS EUROS) 

 DRN I NETS EX.CORRENT I NETS EX.TANCATS TOTAL RECAPTACIÓ AJUST % 

CAPÍTOL 1 9.392.789,86 6.294.131,45 3.566.841,77 9.860.973,22 468.183,36 1,050 

CAPÍTOL 2 79.647,29 75.268,84 256,49 75.525,33 -4.121,96 0,948 

CAPÍTOL 3 3.726.865,69 3.456.657,88 312.699,17 3.769.357,05 42.491,36 1,011 

TOTAL AJUST    506.552,76  

b) Ajust per les quanties reintegrades durant 2015 de les liquidacions 
definitives de la PIE 2008 i 2009. Es realitza un ajust positiu per el import 
reintegrat durant l’exercici 2015 i que ascendeix a 53.732,50 euros. 
c) Ajust per la quantia a retornar durant 2016 corresponent a la liquidació 
definitiva de la PIE 2013. Es realitza un ajust positiu per el import reintegrat 
durant l’exercici i que ascendeix a 212.378,83 euros. 
d)  Ajust per devolució d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost. D’acord 
amb la vigent instrucció de comptabilitat, les operacions de devolució 
d’ingressos aprovades no es reflecteixen al Pressupost en tant en quant no 
es fan efectives, raó per la qual procedeix ajustar els drets reconeguts per el 
import dels creditors per devolució de ingressos. (29.512,05 euros). 
Ajustos a realitzar sobre les despeses: 
a) Ajust per despeses realitzades a l’exercici pendents d’aplicar a 
pressupost. Aquestes són les despeses recollides en el compte 4130 i 4313, 
en el seu haver per el import dels pendents d’aplicar a 31 de desembre i, en 
el seu deure, pels aplicats al llarg de l’exercici, procedents de l’exercici 
anterior. Els primers augmenten el dèficit en termes de comptabilitat 
nacional, els segons el minores, doncs ja el van incrementar a l’exercici 
anterior i en aquest tornen a incrementar-lo mitjançant la seva aplicació a 



pressupost, per la qual cosa s’ha de compensar aquesta doble imputació 
augmentant el superàvit.  

 sdo inicial sdo final 
4130 272.247,09 364.712,47 
4133 10.551,20 100.277,78 

 282.798,29 464.990,25 
 

Conseqüentment, la necessitat o capacitat de finançament d’acord amb la 
definició continguda en el SEC és de 4.079.044,64 euros, és a dir, capacitat 
de finançament, complint-se l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
3.2. Anàlisi estabilitat pressupostària Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre. 
Tal i com hem assenyalat a l’apartat anterior, el càlcul de la 
capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s’obté, segons el manual de la IGAE, per la diferència entre els imports 
pressupostats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 
de l’estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos pertinents. 
D’acord amb la informació facilitada per dit ens, aquest presenta una 
capacitat de finançament de 20.895,67 euros. 

CAPÍTOL 1 A 7 D'INGRESSOS 449.127,66 
Ajustos SEC Capítols 1 a 3 ingressos 28.213,15 

Ajustos SEC PIE 2008 i 2009 0,00 
Ajustos SEC PIE 2013 0,00 
Ajustos SEC PIE 2014  

Ajustos SEC 413 0,00 
Ajust creditors per devolució ingressos 0,00 

CAPÍTOL 1 A 7 DE DESPESES 456.445,14 
CAPACITAT FINANÇAMENT CONSORCI MUSEU 20.895,67 

L’únic ajust a aplicar serà de la banda dels ingressos, i es correspon a l’ajust 
pels ingressos relatius als capítols 1, 2 i 3 de la liquidació del pressupost de 
2016, i que, en aquest cas surt positiu per import de 28.213,15 euros.  
3.3. Anàlisi estabilitat pressupostària Hospital Comarcal d’Amposta, SAM. 
Per realitzar l’estudi de l’estabilitat pressupostària de l’Hospital Comarcal 
d’Amposta, SAM, s’ha partit de les dades facilitades per dit ens i que són 
còpia no signada dels comptes anuals de dita entitat a 31/12/2016 , si bé no 
hi consta en aquesta Intervenció ni certificat conforme els mateixos van 
estar aprovats pel Consell d’Administració. Com es posa de manifest per qui 
subscriu anualment als informes del Compte General, per aquesta 
Intervenció no es realitza el control financer de dita societat per no disposar 



de recursos humans ni materials per poder realitzar-lo. Es reitera doncs la 
necessitat d’adoptar les mesures pertinents per dotar de mitjans adequats 
per poder realitzar dit control. 

INGRESSOS A EFECTES DE COMPTABILITAT NACIONAL 18.046.959,13 
Import net de la xifra de negocis 17.903.423,62 

Ajustament criteri pagador -26.607,81 
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu 0,00 
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrents 148.353,02 

Subvencions i transferències corrents 21.265,60 
Ingressos financers per interessos 524,70 

Ingressos de participacions en instruments de patrimoni 0,00 
Ingressos excepcionals 0,00 

Aportacions patrimonials 0,00 
Subvencions de capital previst rebre 0,00 

DESPESES A EFECTES DE COMPTABILITAT NACIONAL 17.568.335,84 
Aprovisionaments 6.522.381,75 

Despeses de personal 9.855.572,39 
Altres despeses d'explotació 671.694,26 

Despeses financeres i similars 126.311,65 
Impost de societats 69.852,04 

Despeses excepcionals 0,00 
Variacions immobilitzat material i intangible; inversions immob i existències 220.069,32 

Variació d'existències de productes terminats i en curs de fabricació 0,00 
Aplicació de provisions 26.917,62 

Inversions efectuades per compte d'administracions i entitats públiqes 0,00 
Ajudes, transferències i subv. Concedides. 0,00 

Altres impostos 75.536,81 
CAPACITAT FINANÇAMENT 478.623,29 

 
 variacions immobilitzat material i immaterial  

+ Augment net dels comptes immobilitzat material i immaterial 0,00 
- Disminució neta dels comptes immobilitzat material i immaterial -582.983,07 
+ Dotacions per amortitzacions del immobilitzat material i immaterial 797.546,40 
+ Augment de les provisions del immob. Material i immaterial 0,00 
- Disminució de les provisions del immobilitzat material i immaterial 0,00 
+ Pèrdues procedents del immobilitzat material i immaterial 0,00 
- Beneficis per alienació del immobilitzat material i immaterial 0,00 
+ Augment brut dels comptes d'existències 5.505,99 
- Disminució bruta dels comptes d'existències 0,00 
+ Augment inversions immobiliàries 0,00 
- Disminucions inversions immobiliàries 0,00 



  220.069,32 
3.3. Anàlisi objectiu d’estabilitat pressupostària en termes consolidats. 
Com hem assenyalat anteriorment, el perímetre de consolidació inclou 
l’Ajuntament d’Amposta i el Hospital Comarcal d’Amposta, SAM. El Sector 
d’Administracions Públiques de l’Ajuntament d’Amposta presenta una 
capacitat de finançament de 3.341.931,95 euros i, per tant, compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, mesurat en termes de capacitat de 
finançament segons el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 

Entitat 
Ingrés no 
financer 

Despesa no 
fin. 

Ajustos 
SEC95 

Ajustos 
op.internes 

Capacitat/Nec. 
fin. 

          

Ajuntament d'Amposta 20.658.662,44 17.140.577,88 560.960,08 0 4.079.044,64 

Hospital Comarcal d'Amposta SAM 18.046.959,13 17.568.335,84 0 0 478.623,29 

Consorci Museu Terres de l'Ebre 449.127,66 456.445,14 28.213,15 0 20.895,67 

Capacitat/necessitat finançament Corporació 4.578.563,60 

4. Compliment de la regla de despesa. 
L’article 12 de la LOEPSF disposa que la variació de la despesa computable 
de l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les 
Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement 
del Producte Interior Brut de mig termini per a l’economia espanyola. A 
aquests efectes, s’entendrà per despesa computable els empleos no 
financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en 
prestacions per atur, la part de la despesa finançada en fons finalistes 
procedents de la UE o d’altres Administracions Públiques i les 
transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals 
vinculades als sistemes de finançament. L’objectiu de la regla de la despesa 
per a l’exercici 2016 es va establir en el 1,8%. 
4.1.- Compliment regla de despesa Ajuntament d’Amposta. 
CA
P 

PREVISIÓ DE DESPESES 
Liquidació 

2015 
Liquidació 

2016 
I DESPESES DE PERSONAL 7.826.792,11 8.040.240,50 
II DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 7.053.754,40 6.328.571,76 
III DESPESES FINANCERES 192.476,60 119.236,42 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 900.343,18 2.162.387,03 
V FONS CONTINGÈNCIA  0,00 
 A) OPERACIONS CORRENTS 15.973.366,29 16.650.435,71 

VI INVERSIONS REALS 1.719.000,62 490.142,17 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 10.000,00 0,00 

 B) OPERACIONS DE CAPITAL 1.729.000,62 490.142,17 



 TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 17.702.366,91 17.140.577,88 
VIII ACTIUS FINANCERS 5.931,89 4.864,73 
IX PASSIUS FINANCERS 2.473.402,11 2.603.140,89 
 TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C) 2.479.334,00 2.608.005,62 
 TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES (A+B+C) 20.181.700,91 19.748.583,50 
 INTERESSOS DEUTES 178.223,93 119.236,42 
 DESPESES FIN FONS FINALISTES UE... 2.155.046,53 1.803.673,46 
 DESPESA NO COMPUTABLE 2.333.270,46 1.922.909,88 
 Ajustos SEC (413) -1.509,11 182.191,96 
 Alienació terrenys i inv.reals -22.161,05 -20.000,00 
 IFS -95.576,00 -129.658,41 

 
Pagaments transferència i altres op 

internes  -236.845,33 
 Canvis normatius  60.765,15 
 REGLA DE DESPESA 15.367.587,34 15.074.121,37 
 LIMIT DESPESA 2016 15.567.365,98 493.244,61 

 
4.2. Compliment regla de la despesa Consorci Museu Terres de l’Ebre. 
Segons Informe de Intervenció del Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre, aquest ha complert la regla de la despesa amb un marge de 
56.503,99 euros. 

 Liquidació 2015 Liquidació 2016 
SUMA CAP.1 A 7 DESPESES 418.814,77 456.445,14 

INTERESSOS DEUTES 0,00 0,00 
DESPESES FIN FONS FINALISTES UE... 44.081,92 131.471,09 

DESPESA NO COMPUTABLE 44.081,92 131.471,09 
Ajustos SEC (413) 0,00 0,00 

Alienació terrenys i inv.reals 0,00 0,00 
IFS 0,00 0,00 

Pagaments transferència i altres op internes  0,00 
Canvis normatius  0,00 

REGLA DE DESPESA 374.732,85 324.974,05 
LIMIT DESPESA 2016 379.604,38 54.630,33 

 
4.3. Compliment regla de despesa Hospital Comarcal d’Amposta, SAM 

Concepte 
Liquidació 

2015 Liquidació 2016 

Aprovisionaments 6.789.909,33 6.522.381,75 

Despeses de personal 8.848.072,34 9.855.572,39 

Altres despeses d'explotació 886.646,08 671.694,26 

Impost de Societats 68.450,64 69.852,04 

Altres impostos 54.698,63 75.536,81 



Despeses excepcionals 11.849,78  

Variacions immobilitzat material i intangible, inversions immob, existències 430.260,32 220.069,33 

Variació existències de productes terminats i en curs de fabricació 0,00 0,00 

Aplicació de provisions 22.396,27 26.917,62 

Inversions efectuades per compte de l'Entitat Local 0,00 0,00 

Ajudes, transferències i subvencions concedides 0,00 0,00 

 17.112.283,39 17.442.024,20 
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres 

entitats que integren la corporació local  0,00 
(-) Despesa financiada amb fons finalistes procedents de la UE o altres 

administracions públiques 
 

0,00 

UE   

Estat   

Comunitat Autònoma 0,00 0,00 

Diputacions   

Altres   

(+/-) Increments/disminucions de recaptació per canvis normatius   

Despesa computable de l'exercici 17.112.283,39 17.442.024,20 

 
4.4. Compliment regla de despesa en termes consolidats. 

Entitat 
Despesa computable 

liq.2015 Límit despesa compt.2016 

Despesa 
computable 

liq.2016 

Ajuntament Amposta 15.249.850,29 15.524.347,60 15.074.121,37 

Hospital Comarcal d'Amposta 17.112.283,39 17.420.304,49 17.442.024,20 

Consorci Museu TTEE 374.732,85 381.478,04 324.974,05 

Total despesa computable 32.736.866,53 33.326.130,13 32.841.119,62 

 
Per tant, es compleix, en fase de liquidació, la regla de la despesa regulada 
en la normativa vigent. 
5. Nivell de deute viu. 
En relació amb el límit d’endeutament, per part de l’ Administració de l’Estat 
no s’ha traslladat l’objectiu global del 3.8% sobre el PIB a cadascuna de les 
Entitats Locals, limitant-se l’objectiu a complir amb els requisits establerts al 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
5.1. Nivell de deute viu Ajuntament d’Amposta. 
El volum de deute viu a 31/12/2016 en termes de percentatge sobre els 
ingressos corrents, deduïts els ingressos afectats i els que tinguin caràcter 
extraordinari, és de 43,43%, segons el següent detall 

 
ENDEUTAMENT VIGENT AJUNTAMENT AMPOSTA 31/12/16  

Operacions de crèdit a llarg termini 6.259.369,68 



Avals concedits 0,00 
Diferiment devolució Participació Tributs Estat 2008 0,00 
Diferiment devolució Participació Tributs Estat 2009 0,00 

Préstec proveÏdors 0,00 
Operació crèdit a curt termini 1.500.000,25 

Pagaments ajornats 0,00 
Préstecs ICF 929.506,04 

Préstec biblioteca 0,00 
TOTAL 8.688.875,97 

Deute viu 8.688.875,97 
Ingressos Corrents liquidats ajustats 20.005.544,92 

RATIO LEGAL ENDEUTAMENT 43,43% 
 

5.2. Nivell de deute Consorci Museu Terres de l’Ebre: 
El volum de deute viu a 31/12/2016 en termes de percentatge sobre els 
ingressos corrents, deduïts els ingressos afectats i els que tinguin caràcter 
extraordinari, és de 0%, atès que no té formalitzada cap operació de deute. 
5.3. Nivell de deute Hospital Comarcal d’Amposta, SAM: 
El volum de deute viu a 31/12/2016 en termes de percentatge sobre els 
ingressos corrents, deduïts els ingressos afectats i els que tinguin caràcter 
extraordinari, és de 68,25%, segons el següent detall: 

ENDEUTAMENT VIGENT HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA 31/12/16  
Operacions de crèdit a llarg termini 6.542.309,30 

Avals concedits 5.552.611,78 
Altres passius financers (diferiment pagament seguretat social) 240.711,75 

Diferiment devolució Participació Tributs Estat 2009 0,00 
Préstec proveÏdors 0,00 

Operació crèdit a curt termini 0,00 
Pagaments ajornats 0,00 

Préstecs ICF 0,00 
Préstec biblioteca 0,00 

TOTAL 12.335.632,83 
Deute viu 12.335.632,83 

Ingressos Corrents liquidats ajustats 18.073.569,94 
RATIO LEGAL ENDEUTAMENT 68,25% 

 
5.4. Nivell de deute en termes consolidats: 

ENDEUTAMENT VIGENT CONSOLIDAT 31/12/16  
Endeutament Ajuntament 8.688.875,97 

Endeutament Hospital 12.335.632,83 



Endeutament Consorci Museu TTEE 0,00 
TOTAL 21.024.508,80 

Deute viu 21.024.508,80 
Ingressos Corrents liquidats ajustats 38.528.242,52 

RATIO LEGAL ENDEUTAMENT 54,57% 
 

6. Deute comercial: període mig de pagament. 
La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la 
introducció d’una nova regla fiscal d’obligat compliment per a les 
Administracions Públiques per aplicació del principi de sosteniblitat 
financera que es reformula incloent en el mateix, a més del deute financer, 
el deute comercial el pagament del qual s’ha de verificar a través del 
indicador Període Mig de Pagament. 
Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econòmic el càlcul del qual 
s’ha desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. 
El Període Mig de Pagament del deute comercial es va situar a 31/12/2016, 
segons les dades obtingudes de la comptabilitat municipal, en 17,77 dies. 
Pel que respecta a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, segons les dades 
facilitades via telemàtica en data 20/04/2016, el Període Mig de Pagament 
del deute comercial es va situar a 31/03/2016, en 6,55 dies. 
Respecte el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, no es va enviar la 
informació ja que encara no constava qualificat com Administració Pública. 
7. Conclusions. 
La liquidació del Pressupost Municipal de l’Ajuntament d’Amposta compleix 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de 
finançament en termes consolidats de 4.578.563,60 euros. 
Compleix amb l’objectiu de regla de despesa, presentant una diferència 
entre el límit de la regla de despesa i la despesa computable al tancament 
de l’exercici de 485.010,51 euros. 
Compleix amb el límit de deute, essent el rati de deute viu del 54,57%. 
El seu Període Mig de Pagament està dintre dels límits fixats a la normativa. 
Conseqüentment, i pel que respecta al destí del superàvit pressupostari, 
l’Ajuntament d’Amposta compleix els requisits previstos a la disposició 
addicional sisena de la LOEPSF que regula unes regles especials del destí 
del superàvit pressupostari, si bé la mateixa no està a data d’avui 
prorrogada per l’exercici 2017. Essent el superàvit pressupostari en 2015 en 
termes SEC de 4.101.067,89 euros, aquest s’haurà de destinar, en primer 
lloc, a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost 
comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior i posteriorment a 



cancel·lar la resta d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, 
comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior. Una volta 
ateses aquestes obligacions, la quantia resultant s’haurà de destinar en 
2017 a reduir l’endeutament net o, en cas que es prorrogui la disposició 
addicional sisena de la LOEPSF a inversions financerament sostenible. 

 Ajuntament 
Consorci Museu 

TTEE 
Hospital Comarcal 

d'Amposta 
Capacitat 

finançament 4.079.044,64 20.895,67 478.623,29 
RTGG 6.034.415,98 105.725,53 1.127,58 

Aportació Superàvit 4.079.044,64 20.895,67 1.127,58 
 
De conformitat amb allò establert a l’article 22.2 del Reial Decret 1463/2007, 
de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva 
aplicació a les Entitats Locals, del present informe es donarà compte al Ple i 
es remetrà en el termini de 15 dies hàbils des del coneixement del Ple al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest és el informe que s’emet i se sotmet a superior criteri de la 
Corporació.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
24. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE GOSSOS 
PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret de l’Alcaldia número 
1663/2016 de 28 de desembre de 2016, per la infracció dels articles 2 
apartat 1 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 3  de la Llei 170/2002 d’11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos, consistent respectivament en  portar el gos de raça Stafforshire 
deslligat i sense morrió per la via pública i portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, segons denúncia efectuada pels agents de la policia 
local el dia  26 d’octubre de 2016 a les  17:20 hores., essent responsable de 
la mateixa la Sra. B.S.G. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  28 de desembre de 
2016 va formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, 
exposant-se els fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a 
formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini 
concedit a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 



per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat els articles 
2 apartat 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 3  de la Llei 170/2002 d’11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
Atenent el que disposen: 
 Article 2 apartat 1, 7 apartat 3,e) i 11.1 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, 

sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 3  
del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 

 Article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 Article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives. 

 Article 34 de la llei 39/2015,  d’1 d‘octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part de la Sra. B.S.G., s’han comés infraccions 
dels articles 2 apartat 1, 7 apartat 3,e) i 11.1 de la Llei  10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 
3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de  greus. 
TERCER. Imposar a la infractora una multa  per import de  150,25 euros, 
que deurà ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en 
els terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de 
desembre de 2003, concretament: si rep la notificació de la present entre 
els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i 
últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent. 
 
25. MOCIÓ DE PXC PER FER CINEMA 1 0 2 COPS AL MES A PREUS POPULARS. 
A continuació es dona compte de la moció que es transcriu: 
“L’Ajuntament d’Amposta destina diners a teatre, circ, música ... a preus 
assequibles o en alguns casos gratuïtament perquè la gent pugui gaudir 
d’aquests espectacles. 
En el cas del cinema a Amposta tenim una mancança. Molta gent li agrada 
el cinema, els hi encantaria anar el diumenge tota la família a veure una 



pel·lícula, però no s’ho poden permetre. Una tarda al cine amb la família pot 
costar 40 € o més. 
Hi ha municipis que fan un cinema a preu assequible, i ho poden fer perquè 
les pel·lícules que fan, ja fa 2 o 3 mesos que van ser estrenades, per això el 
preu és molt més assequible. 
I això és el que demanem: 
1. Poder fer 1 o 2 cops al mes, el diumenge un parell de sessions de cinema 
familiar a uns preus molt populars i assequibles a totes les famílies.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus terme el regidor Sr. German Ciscar. 
La regidora Sra. Rosa Pertega diu que s’abstindrà en la votació i els 
portaveus dels grups del PSC – CP i CiU i el Sr. Alcalde manifesten el seu 
suport a la moció. El Sr. Alcalde afegeix que es treballarà per determinar la 
forma en que es pugui fer efectiva la proposta, si tècnicament és possible. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el 
vot favorable dels grups d’EA – AM, CiU, PSC – CP i PxC i l’abstenció de la 
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
26. MOCIÓ DEL PSC – CP PER REBAIXAR EL PERCENTATGE ANUAL A APLICAR 
I EL TIPUS IMPOSITIU SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 
Seguidament es dona compte de la moció amb el tenor literal següent: 
“Atès que la recuperació econòmica encara no ha arribat a les famílies 
ampostines, per tant es fa necessari ajudar a l’economia familiar rebaixant 
la pressió fiscal que depèn de l’ajuntament. 
Atès que l’impost de Plusvàlua en la seva aplicació està regulat pel propi 
ajuntament, tant en la base imposable com en el tipus impositiu. 
Atès que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional on es pronuncia en 
contra de l’aplicació automàtica de la plusvàlua donat que es segueix un 
procediment que no té en consideració l’augment real o potencial d’aquest 
valor, i que arran d’aquesta sentència el Govern es veurà obligat a fer una 
modificació de la Llei d’hisendes locals en aquest sentit. 
Atès que independentment d’aquest fet, a la nostra ciutat els dos 
paràmetres que regulen l’impost estan en la part alta del màxim permès 
per la llei d’hisendes locals. 
Proposta d’acord: 
Reduir com a mínim  en un 20% tant pel que fa al percentatge anual a 
aplicar en els diferents trams, com en el tipus impositiu.” 
Intervencions dels membres: 



La moció ha estat defensada en els termes del seu redactat pel regidor Sr. 
Francesc J. Miró. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, els portaveus dels grups PxC i 
CiU manifesten el seu suport a la moció. 
El Sr. Alcalde diu que en la forma en que està redactada la moció l’equip de 
govern no li pot donar suport, explica que ja hi ha una bonificació del 95% 
de l’impost per a les transmissions de l’habitatge habitual i un 20% per a la 
resta de transmissions mortis causa i en aquest camp hi ha camí a recórrer 
que l’equip de govern està disposat a estudiar; la Generalitat de Catalunya 
ha declarat Amposta com un dels municipis on es pot exercitar el dret de 
retracte i allò deriva del volum de pisos que les immobiliàries  estan posant 
a la venda, en cas d’aprovar una proposta no discriminatòria de rebaixa de 
l’impost els grans beneficiats serien les entitats bancàries i les societats 
immobiliàries, per tant no creuen oportú aprovar la moció, si estan 
disposats a parlar sobre l’establiment de més beneficis per les 
transmissions mortis causa; però, per la resta pensen que és millor esperar 
el pressupost del proper any. 
El Sr. Miró replica que l’equip de govern pot fer el que cregui oportú; però, 
el cas de famílies que per necessitat han de vendre algun immoble 
resultaran perjudicades, no entén el motiu de que es vulgui perjudicar a 
aquestes famílies amb l’afany de no beneficiar els bancs; per al proper any 
s’analitzarà; però, a qui agafi fins llavors resultarà perjudicat. El Sr. Alcalde 
acaba dient que és una tessitura idèntica a la rebaixa global de l’IBI, amb la 
diferència de que en la plusvàlua hi ha la bonificació del 95% per l’habitatge 
habitual en cas d’herència i, com ja ha dit, estan disposats a revisar la 
bonificació per la resta dels immobles que es transmetin mortis causa. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el 
vot favorable dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del 
PSC – CP del membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa 
Pertegaz, i el vot en contra dels 11 membres del grup d’EA – AM acorda 
rebutjar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
27. MOCIÓ DE PXC PER POSAR A LLOGUER ELS IMMOBLES QUE NO FACI 
SERVIR L’AJUNTAMENT. 
Tot seguit es dona lectura a la moció següent: 
“L’ajuntament disposa de diversos immobles que han quedat buits, és a dir 
disposem d’immobles i estan desocupats. 
Al mateix temps estem, llogant immobles, això és del tot absurd. 
Per exemple, tenim llogat un local al carrer Barcelona i just davant tenim un 



de les mateixes característiques que és nostre i buit. 
No vull dir que haguem de posar el local de policia, al local nostre del carrer 
Barcelona. El que volem és que l’ajuntament apliqui la política econòmica 
que aplicaríem qualsevol de nosaltres en al nostra vida privada. 
Algú a la seva vida privada llogaria immobles, tenint ell de propietat i buits? 
Mai de la vida. 
Reglaria algú a la seva vida privada aquests immobles? Mai de la vida. 
El que faríem es treure el màxim rendiment en benefici de l’economia 
familiar. I aquest principis són els que hauríem d’aplicar a l’ajuntament. 
El que volem en aquesta moció, és traslladar els principis que apliquem a la 
nostra vida i economia, a l’economia de l’ajuntament. I perquè? Perquè 
l’ajuntament també és nostre i de la seva gestió econòmica, depèn en gran 
mesura el nostre benestar i futur. 
Si algú se sent generós i vol regalar immobles per quedar bé amb el 
personal, que ho faci del seu patrimoni. 
Aquests immobles s’han pagat amb diners dels ampostins i cal tenir la 
màxima cura. 
Per això demanem: 
1. Treure a lloguer tots els immobles de l’ajuntament que no féssim servir i 
obtenir el màxim rendiment i productivitat dels nostres recursos.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada pel regidor Sr. German Ciscar. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, diu que s’abstindrà en la 
votació. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP donarà suport a 
la moció, al novembre de 2015 el seu grup va demanar una auditoria de 
tots els locals llogats per l’Ajuntament, no sent la informació facilitada 
aquesta auditoria, creu que l’equip de govern no té una idea clara en 
aquesta línia, mentre l’Ajuntament té els números verds la ciutadania els té 
rojos. 
La regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el recolzament a la moció del grup 
de CiU. 
El Sr. Alcalde diu que el grup d’EA – AM també donarà suport a la moció; 
explica que només queden 2 locals llogats (policia i carrer Logroño) tenen 
clar cap a on van: volen eliminar tots els lloguers de locals, és cert que es 
generen locals de propietat municipal, no tenint cap problema en posar en 
lloguer aquells que no siguin necessaris.  
 
 



28. MOCIÓ D’EA – AM D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
Finalment es dona lectura a la moció que es transcriu a continuació: 
“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir. El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar 
transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una 
comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume 
Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc 
Pané i Carme Porta.  
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar 
el manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El 
manifest expressa el següent:  
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat 
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat 
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és 
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així.  
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més 
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració 
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva 
població.  
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es 
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la 
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen 
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels 
catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent 
amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les 
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu 
dret a decidir.  
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en 
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya 
acordat amb l’Estat.  
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat 
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible 
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar 
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o 
per agreujar els existents.  



Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest 
MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada 
d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca 
de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
Per tot això :  
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les 
dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que 
estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la 
celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles 
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que 
permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de 
Catalunya amb l’Estat espanyol.  
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als 
problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què 
disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat 
majoritària del poble que s’expressa amb el vot. Aquest referèndum ha de 
propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un 
debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre 
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 29 de 
juliol de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius 
que perseguia el mateix. En aquest moment, atesa la transformació viscuda 
pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió a la celebració d’un 
referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i 
als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum  
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament d’Amposta proposen al 
Ple Municipal els següents acords: 
1. Manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.  
2. Subscriure el contingut del Manifest Pacte Nacional pel Referèndum.  
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de 



Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM).” 
La Secretària de l’Ajuntament ha emès informe jurídic número 11/2017, de 
24 d’abril, sobre aquest assumpte. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. Miquel Subirats. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, manifesta el suport a la moció. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que votarà en contra de la moció, vagi per 
davant que creu en al voluntat del Sr. Subirats; però, considera que la 
moció és paper mullat, una cortina de fum per amagar la mala gestió 
d’aquells que han fet incrementar el deute de la Generalitat en 60.000 
milions. Diu que és una cortina de fum; perquè els fets ho ratifiquen, es va 
fer la declaració per la independència que al dia següent ja estava a la 
paperera; després de les eleccions autonòmiques es va dir que es faria la 
desconnexió en 18 mesos, han passat i no hi ha estructures d’estat; en pocs 
dies es vol fer el referèndum, s’encarrega la compra d’urnes a la consellera 
però quan aquesta demana al Vicepresident que ho posi per escrit aquest 
no ho fa. Totes les opcions són respectables, no és ell l’únic que no s’ho 
creu, és evident que tot acabarà en noves eleccions i llavors voldrà veure 
que farà el Sr. Junqueras com a president de la Generalitat, li agradaria 
veure una prova en que el Sr. Puigdemont cedís el seu càrrec al Sr. 
Junqueras per fer de president una persona que només ha aconseguir la 
ruïna de Catalunya. El seu màxim respecte per la gent que vol la 
independència de Catalunya; però, que no soluciona res a aquelles 
persones que no poden arribar a fi de mes. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el PSC ha reiterat en moltes ocasions 
que vol que la ciutadania voti un acord i no una ruptura; que el seu objectiu 
és que hi hagi una reforma federal de la Constitució Espanyola, ja sabem 
que es difícil, però més difícil és aconseguir la independència, i que la 
solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no 
consisteix en marxar d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar 
l’actual situació. La solució és el diàleg, la negociació i el pacte. Volen el 
reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, 
història, drets i cultura pròpia. El reconeixent d’Espanya com a nació de 
nacions en el marc de la reforma federal de la Constitució. Estan en contra 
de 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. Els 



socialistes han reiterat en diverses ocasions que sempre estaran al costat 
del compliment de la llei com a base indispensable del sistema democràtic, 
que defensen la legalitat. En aquest sentit hi ha un informe de la Secretaria 
on queda clar que no és competència municipal l’aprovació pel Ple de la 
Corporació d’una Moció que tingui per objecte l’adhesió al Pacte Nacional 
pel Referèndum, i que en 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 complaent perquè pensem que, de fet, en cas d’aprovar-se 
s’està incorrent en nul·litat. Per tot això votarem en contra d’aquesta moció. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU recolzarà la moció que 
només parla d’adhesió al Pacte, de subscriure el seu contingut i demana es 
pugui fer el referèndum. És cert que hi ha molta gent desencisada i que 
pensa que no arribarem enlloc; però, si es celebra el referèndum els 
ciutadans podrem decidir el nostre futur. 
El Sr. Alcalde explica que la moció pretén que la gent pugui anar a votar, la 
moció no diu cap altra cosa diferent. Pel que fa a la competència del Ple per 
aprovar-la, recorda que el Ple ha aprovat moltes mocions sobre assumptes 
que no són de la seva competència. 
Amb les intervencions ressenyades, 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 i el vot en 
contra dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC 
acorda aprovar la moció transcrita. 
 
29. PRECS I PREGUNTES. 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz formula els precs i preguntes següents: 
- Prec: que a la taula on estan els funcionaris en les sessions plenàries hi 
hagi un micròfon, ja que si han d’intervenir no se’ls sent. El Sr. Alcalde diu 
que està d’acord en fer-ho. 
- En una entrevista al Canal 21 el Sr. Alcalde ha manifestat que ha proposat 
al treballador afectat per la darrera modificació de la RLT se li ha proposat 
el trasllat a l’hospital, demana que s’expliqui quines són els condicions de la 
proposta. El Sr. Alcalde respon que no pot explicar-la, davant la no 
realització de les funcions de gerència per Ginsa, s’està parlant amb el 
treballador; però, no hi ha res tancat. La Sra. Pertegaz diu que deu tenir una 
proposta, responent el Sr. Alcalde que no una sinó varies, s’han donat 
alternatives per tal que el treballador esculli la que cregui més adient. La 
Sra. Pertegaz demana que un cop aclarit l’assumpte es comuniqui als 
regidors, responent el Sr. Alcalde que ho farà i informant que en les 



converses també intervé la representació sindical dels treballadors. 
- Al mes d’octubre de l’any passat, van passar pel Ple, amb informe 
desfavorable d’intervenció del 21 d’octubre de 2016, tota una sèrie de 
factures per tal de procedir al seu pagament i que després de revisar-les, 
juntament amb els informes tècnics que les acompanyaven, vaig detectar 
que estaven vinculades a un treballador d’aquest Ajuntament i 
possiblement, entenc que s’estava produint alguna irregularitat. Perquè 
baix el meu entendre, no s’ajustaven a la legalitat en el que es la llei de 
contractació per part de l’administració pública. En data 23 de gener de 
2017, vaig presentar una instància sol·licitant informació a la interventora 
sobre aquestes factures i demanant-li el següent: informe d’intervenció de 
vist i plau de les factures amb el seu pagament; informe d’intervenció de la 
justificació i de l’explicació del concepte de les factures, així com els mitjans 
utilitzats per fer les activitats descrites; informes del tècnic de l’àrea 
corresponent. En data 26 de gener de 2017, a la comissió d’hisenda i 
personal, ens van comunicar als regidors presents, que obrien un expedient 
disciplinari a un treballador, i que casualment se'l vincula a les factures que 
s'havien d’informar per part d’intervenció, tal com vaig requerir. Donat que 
en varies ocasions vaig anar personalment a parlar amb la interventora, i 
una d’elles acompanyada pel mateix regidor d’hisenda, davant la negativa 
per part de la interventora d’emetre aquests informes, el regidor es va 
oferir a fer-los ell mateix. En data 6 de març de 2017, havent deixat passar 
un termini prudencial, vaig reclamar novament per escrit els informes 
esmentats, atès que la interventora verbalment em va dir que ella no em 
faria cap informe dels que demanava. En data 15 de març de 2017, vaig 
mantenir una reunió amb vostè  i el regidor d’hisenda i personal senyor 
Tomàs Bertomeu, en la qual li vaig manifestar la meva preocupació i 
malestar , del perquè no es feien aquests informes i perquè la interventora 
es negava a fer-los, vostè em va comunicar que la interventora li va dir, que 
no tenia perquè fer-los, i vostè em va proposar que si jo volia, li demanaria 
a la interventora que em comuniques per escrit que ella no els faria, a la 
qual cosa, vaig acceptar, tal com vaig manifestar al meu escrit de data 20 de 
març dirigit a la interventora i a vostè desprès d’aquesta reunió, per cert 
que a la reunió en van entregar una sèrie de fotocopies de les factures 
anteriorment esmentades i que jo ja tenia, en cap registre de sortida, crec 
que si es fa una sol·licitud oficial la documentació que s’entrega també ha 
de tenir caràcter oficial, amb el corresponent registre de sortida. A data 
d’avui ni tinc informes ni tinc res, només negatives i excuses, pel que veig 
vostès les bases de regim local les utilitzen quan els convé. Jo sóc regidora 



d’aquest Ajuntament i com a mínim , si no ho volen fer-ho, contesten per 
escrit, cosa que ni fan, ja els ho dit varies vegades, no em faciliten la 
informació que demano i en algunes ocasions, cert funcionaris es neguen a 
donar-me informació i em remeten al regidor de torn. Però l’assumpte no 
s’acaba aquí: ara, revisant els decrets d’Alcaldia del més d’abril, perquè mels 
llegeixo tots, he vist que n’han fet un, concretament el 624/2017, on fan 
incoació de procediment d’incompatibilitat a un treballador, el mateix al 
que jo feia referència anteriorment. Abans de passar a fer les preguntes, 
per tal de que la gent que en veu i ens escolta, aquest tema tracta del 
següent: un treballador d’aquest Ajuntament, que te una nòmina mensual, 
pel seu contracte de treball, té una societat que participa al 100% i es 
administrador únic, això vol dir que es l'únic que representa a la societat. El 
problema ve, en el moment en que, aquesta empresa factura activitats a 
l’Ajuntament, per diversos conceptes. És a dir, el treballador mitjançant 
l’empresa factura serveis a part i continua cobrant la nòmina, crec que 
aquest tipus de fets, estan prohibits per llei. En base a l’anterior pregunto: 
1. Quan pensen donar-me els informes  o ficaran qualsevol excusa? Com 
fan sempre. 
2. Recentment han acomiadat a un treballador, sense cap expedient 
disciplinari, aquesta situació que he exposat, no reporta un 
acomiadament?. 
3. Senyor Alcalde, que pensa fer amb aquestes factures? 
El Sr. Alcalde respon que aquest sistema ja venia de l’anterior govern i 
l’actual se n’assabenta arran de l’escrit presentat per la Sra. Pertegaz, la 
informació que se li facilita és aquella que es pot donar, tenint en compte 
que hi ha un expedient disciplinari obert en el qual es determinarà si és 
procedent l’acomiadament o no; pel que fa a les factures s’han retornat 
totes les que no han estat pagades; i en referència al Decret d’incoació del 
procediment d’incompatibilitat, s’ha dictat per complir la normativa que així 
ho exigeix en detectar-se aquesta situació en la tramitació del procediment 
disciplinari. En relació amb els informes demanats, no és que no s’hagin 
volgut facilitar per la Interventora, sinó que els informes que es demanen 
no es fan, d’altra banda en quant a la petició d’informes cal tenir en compte 
el que demana el ROM (necessitat de la petició de 7 regidors) i, tot i aquesta 
exigència, la majoria dels que es demanen sense aquestes signatures es 
fan. La informació del procediment disciplinari no es pot facilitar ja que ni 
ell mateix la coneix, essent l’instructor del procediment el qui formularà la 
corresponent proposta de resolució. Amb independència de la informació 
que li ha donat, es deuria mirar com es feia abans havent pogut mostrar el 



zel amb que ara actua abans quan estava al govern. En qualsevol cas quan 
es resolgui l’assumpte informarà als portaveus i a la Sra. Pertegaz. La Sra. 
Pertegaz diu que li sobta la informació del Sr. Alcalde ja que en una 
conversa amb el regidor d’hisenda, li va dir que va ser el mes d’octubre, 
amb la qual cosa totes les factures es podrien haver retirat de la seva 
aprovació. El Sr. Alcalde li repeteix que se’n van adonar arran de la seva 
petició, és possible que se’n passes alguna de factura; però, si ho sabia 
abans ho hagués pogut dir i s’hauria pogut aturar el pagament de totes. La 
Sra. Pertegaz reitera que si com va dir el regidor d’hisenda es va detectar el 
mes d’octubre arran d’un correu electrònic, el que s’ha fet ha estat passar a 
aprovació factures de pressa i corren, responent el Sr. Alcalde que si el que 
la Sra. Pertegaz vol és que se li reconegui que l’assumpte s’ha detectat per 
la seva actuació, ja ho ha fet i ho torna a ratificar; però, cal tenir en compte 
que aquesta actuació ja es venia fent amb l’anterior govern, havent-se 
retornat la major part de es factures. 
El regidor Sr. German Ciscar formula els precs i preguntes següents: 
- Uns veïns del carrer Toledo li han  preguntat sobre la eliminació de 
barreres arquitectòniques a aquest carrer, el regidor Sr. Daniel Forcadell 
respon que en no estar el carrer totalment urbanitzat només es van pintar 
els passos de vianants, espera que en 2 mesos es pugui actuar. El regidor 
Sr. Miquel Subirats informa que el projecte està pràcticament enllestit. 
- S’han adreçat a ell els representants d’una associació d’afectats per la 
cistinosis, una malaltia molt rara, que pateix molt poca gent i que genera 
una situació molt dura per als malalts, pregunta si hauria alguna manera de 
col·laborar amb aquesta associació, malgrat que no tingui la seu a Amposta. 
El Sr. Alcalde respon que, tot i que l’àmbit territorial de l’associació no sigui 
el municipi si que faran alguna col·laboració. 
- Un veí d’Amposta que és propietari d’un immoble a Deltebre, li ha explicat 
que per la instal·lació d’un comptador d’aigua l’empresa Sorea li cobra 150 
euros, quan el preu de mercat és de 25 euros, a Amposta l’increment del 
preu no és tant exagerat encara que si és el doble del valor de mercat, 
demanant-li a la regidora Sra. Ferré, tenint en compte que a Deltebre mana 
el PDeCAT, si es pot fer alguna acció davant l’empresa concessionària del 
servei d’aigua potable per tal de que no estableixin aquest preus abusius. 
- Es va aprovar una moció per obrir la porta de darrera del Cementiri, sense 
que aquesta mesura s’hagi fet efectiva, demanant que s’apliquin 
alternatives per fer-ho. El Sr. Alcalde respon que creu que n’hi ha 
d’alternatives per poder-ho fer i que en la propera reunió amb l’empresa 
adjudicatària de la gestió del Cementeri es plantejarà. 



- Ràdio Amposta té un seguiment important; però, alguns usuaris han 
manifestat que la programació de la tarda és només de música i notícies, 
amb la finalitat d’incorporar algun altre programa demana que s’estudiï la 
possibilitat d’incrementar la jornada laboral de la persona que està 
contractada mitja jornada, increment que es podria finançant amb la 
publicitat, on hi ha un important marge de maniobra. 
- L’Ajuntament fa convenis i en la seva signatura es fan actes públics; ha vist 
que se n’ha aprovat un amb l’exèrcit espanyol i no ha vist que es fes cap 
acte públic de signatura. El Sr. Alcalde respon que no es va fer cap acte, 
perquè la signatura del conveni va ser telemàtica, explicant que el conveni a 
que es refereix és el corresponent al servei dels cavalls de remonta que ve 
prestant per l’exèrcit des de fa més de 100 anys i que essent aquest servei 
molt apreciat es seguirà col·laborant. El Sr. Ciscar celebra que hi hagi 
aquesta bona relació. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró formula les preguntes següents: 
- El mes de febrer de 2016, es va aprovar una moció respecte l’ordenació 
del trànsit a l’Av. Catalunya, creu que després de 14 mesos encara no s’ha 
fet efectiva, considera que és un despropòsit. El regidor Sr. Miquel Subirats 
diu que en front el CAP ja s’ha adjudicat; però, tenint en compte la 
importància de la via, es va considerar que el moment idoni per l’ordenació 
serà en el marc del nou pla de mobilitat, per la redacció del qual es va 
esperar fins cobrir la plaça del cap de la Policia local. El Sr. Miró diu que no 
es deuria esperar al pla de mobilitat per solucionar 2 problemes puntuals, 
com ja s’ha fet amb altres semblants. El Sr. Alcalde diu que entén la presa 
del Sr. Miró, la part del CAP forma part de l’adjudicació; però en la mateixa 
forma en que els grups tenen dret a formular peticions i que aquestes 
siguin ateses, l’equip de govern també té el dret a executar-ho quan creguin 
més oportú, i en aquest cas es va considerar que tenia prou importància 
com per esperar el pla de mobilitat i la incorporació del nou Inspector de la 
Policia local. 
- Fins ara es venia fent “Fira tots” organitzada per la Federació 
d’associacions de veïns, enguany tocaria fer-la i pregunta si es té 
coneixement de si es farà o no. El regidor Sr. Marc Fornós diu que es volia 
fer coincidir al seva realització amb una altra activitat, estant l’assumpte en 
estudi i indicat que ja informarà sobre les solucions. 
La regidora Sra. Isabel Ferré formula el precs i preguntes següents: 
- En data 27 d’octubre de 2015 es va presentar una instància demanant que 
es trasllades trimestralment l’estat de les partides pressupostàries per cada 
àrea, cosa que no s’ha fet i demana que es faci. 



- En data 10 de març de 2017, van demanar el canvi de nom del grup de CiU 
a PDeCAT, notificant-se en data 30 de març que no era possible aquest 
canvi. Considera que el Decret de l’Alcaldia ho podria haver acceptat. El Sr. 
Alcalde respon que amb l’informe desfavorable de Secretaria no ho podia 
fer; en tot cas, si considera que ha de ser una resolució que depèn de la 
seva voluntat, no és aquest el lloc on ha de parlar-se. És una situació que 
afecta a altres grups de l’Ajuntament que també ho poden demanar i pel 
que sembla hauria de ser ell que decidís a qui ho accepta i a qui no, acaba 
recordant que la posició de grup de CiU al respecte no ha estat precisament 
favorable. La regidora Sra. Ferré respon que sí li sembla aquest el lloc on 
debatre l’assumpte donat que entén és una decisió política i si no hi ha 
intenció de modificar el criteri de res servirà presentar un recurs, ja que no 
està per autoritzar el canvi de nom del grup. El Sr. Alcalde diu que no és 
qüestió de voluntat, sinó que d’acord amb l’informe jurídic no és possible; la 
Sra. Ferré diu que no li sembla resposta adequada, a la qual cosa replica el 
Sr. Alcalde que la seva resposta està fonamentada amb el ROM, en tot cas 
per superar aquesta normativa s’ha de debatre i no només per al grup de 
CiU, qui també ha de participar en la decisió. La Sra. Ferré diu que enlloc del 
ROM diu que no és possible el canvi de denominació del grup municipal, 
responent el Sr. Alcalde que segons l’informe de secretaria d’acord amb al 
reglamentació actual no es pot fer; però, que si es vol canviar es deurà 
discutir. Acaba la Sra. Ferré dient que en ocasions els informes de secretaria 
serveixen i en altres no, en darrera instància la decisió és del Sr. Alcalde, 
responent el Sr. Alcalde que ja ha dit que legalment no és pot acceptar 
essent l’interès general el que motiva la seva decisió. 
 
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 Secretaria 
certifico. 
 

L’ALCALDE,                        LA SECRETÀRIA, 
 
 


