
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 29 DE MAIG DE 2017. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 
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Sr. Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors membres: 
Sr. Miquel Subirats i Garriga  
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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-nou de maig 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 24 d’abril de 2017. 



2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 767 a  1040 de 2017. 
3. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
4. Ratificació de l’acord de la JGL de donar-se de baixa de l’Associació 

d’agències de col·locació i empreses de recol·locació 
5. Designació de representant municipal com a membre del Consell de 

Participació de la residència Ibera-CAE l’Àngel. 
6. Designació de representant municipal a la Junta consultiva de la Reserva 

de caça de l’Encanyissada. 
7. Ampliació de l’autorització per al canvi de titularitat de concessió sobre 

bé de domini públic. 
8. Declaració de lesivitat de l’acord de modificació del contracte de servei 

de neteja de diferents dependències municipals. 
9. Aprovació inicial de la modificació número 47 del POUM “ Canvi de 

qualificació a sistema d’equipaments a l’àmbit de la planta baixa del sòls 
compresos entre els carrers Sant Roc, Sant Isidre i Travessia Sant Isidre. 

10. Aprovació provisional de la modificació puntual número 46 del POUM, 
per incloure com a BCIL al catàleg del patrimoni històric, artístic i 
arquitectònic l’edifici Convent – Escola de les monges Carmelites 
Terciàries. 

11. Aprovació definitiva del reglament regulador del funcionament de 
l’edifici del Casal d’Amposta, com a equipament cívic. 

12. Declaració de compatibilitat de treballadors municipals per l’exercici 
d’una segona activitat privada. 

13. Aprovació dels programes d’actes taurins de la Festa del Barri del Grau i  
de les Festes Majors del Poble Nou del Delta 2017. 

14. Aprovació de l’addenda al Conveni amb la URV de la Càtedra 
d’Economia Local i Regional. 

15. Operació de préstec 2017. 
16. Enviament d’Informes d’objeccions d’Intervenció al Tribunal de Comptes 

i a la Sindicatura de Comptes. 
17. Atorgament de beneficis fiscals. 
18. Informe trimestral MINHAP – 1r trimestre 2017. 
19. Informe del Període mig de pagament – 1r trimestre 2017. 
20. Informe de morositat – 1r trimestre 2017. 
21. Reconeixement extrajudicial de crèdit XI. 
22. Reconeixement extrajudicial de crèdit XII. 
23. Moció del grup municipal del PSC-CP, pel dret a no perdre l’habitatge de 

primera residència a conseqüència de no poder assumir en part el 
pagament de les quotes mensuals de l’hipoteca. 



24. Moció del grup municipal de PXC, per demanar una investigació del CAP 
d’Amposta, per comprovar les denúncies de falta d’especialistes i 
personal en general. El fet que no es cobreixin les baixes del personal. 
La falta de vacunes. 

25. Moció del grup municipal del PSC-CP, per l’arranjament del vial 
perimetral situat al límit sud-est SUD-7 del POUM. 

26. 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 24 D’ABRIL DE 2017. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 
24 d’abril de 2017. 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 767 a 1040 DE 
2017. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 767 a  1040 de l’any 2017, 
restant el Ple assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
 À.M.P. com a tècnic mig de procediments per a la implantació del PIAE 

del 4 de maig de 2017 al 3 de maig de 2019. 
 J.F.F. com a auxiliar tècnic informàtic de procediments per a la 

implantació del PIAE de l’1 de juliol de 2017 al 30 de juny de 2019. 
 C.S.R. com a auxiliar de les llars d’infants del 9 de maig al 8 de juny de 

2017. 
 Pròrroga del contracte en pràctiques vinculat inicialment al programa 

“Joves en Pràctiques – JENP 2016” del 15 de maig al 14 de novembre de 
2017 de: A.B.G. (Tècnica de suport per a l’àrea de cultura), M.C.A. (Tècnic 
en electricitat per a l’àrea de comerç), I.G.M. (Tècnic informàtic), I.J.V. 
(Tècnic de suport per a Intervenció), R.M.P. (Tècnic en disseny gràfic per 
a l’àrea de mitjans de comunicació i festes), P.P.T. (Tècnica de suport 
àrea Secretaria), P.M.L. (Tècnic de suport per a Obres i Serveis), M.P.F. 
(Tècnic per a Turisme) i J.H. (Tècnic de suport per a l’àrea de Joventut i 
Participació ciutadana).  

 Ampliació del contracte d’A.N.G. com a tècnica de l’àrea de comerç 18,75 



hores setmanals  de l’1 de juny al 31 d’agost de 2017. 
 S.S.P. com a oficial 2a. per a la realització de tasques al departament de 

jardins del 16 de maig al 27 de juny de 2017. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JGL DE DONAR-SE DE BAIXA DE 
L’ASSOCIACIÓ D’AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ I EMPRESES DE 
RECOL·LOCACIÓ. 
Aquest assumpte es deixa damunt la mesa. 
 
5. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL COM A MEMBRE DEL 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA RESIDÈNCIA IBERA-CAE L’ÀNGEL. 
Atenent a la comunicació feta per la Directora de la Residència Ibera – CAE 
l’Àngel,  amb data de 21 de novembre de 2016  i amb Registre d’Entrada 
número 1852, de 2 de febrer de 2017, hi ha la previsió de constituir el 
Consell de Participació de la Residència Ibera – CAE l’Àngel.  
Atès que, segons aquesta comunicació i d’acord amb el que dicta el Decret 
202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del 
Sistema Català de Serveis Socials, es preveu per primer cop la presència de 
les Administracions Locals als Consells de Participació de centres en els 
casos en que no sigui representada ni com a titular del centre ni com 
Administració finançadora del servei. 
Atès que, des de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta es 
sol·licita que es nomeni la persona representant d’aquest ens local en el 
Consell de Participació.  
En base el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de la Llei de Bases de Règim local, i per la delegació de l’exercici de les 
atribucions de l’Alcalde, el Sr. Adam Tomàs Roiget, correspon al Ple de la 
Corporació l’aprovació d’aquesta designació del representant de la 
Corporació al Consell de Participació de la Residència Ibera – CAE l’Àngel. 
Amb tot, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU i del membre 
del grup de PxC i l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la 
regidora no adscrita, Sra. Rosa Petegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Designar a la Sra. Susanna Sancho i Maigí, Regidora de Sanitat i 
Serveis Socials i de Comerç i Mercat Municipal com a representant de 
l’Ajuntament d’Amposta en el Consell de Participació de la Residència Ibera 
– CAE l’Àngel.  
SEGON. Comunicar el present acord a la Regidoria de Sanitat i Serveis 



Socials i Comerç i Mercat Municipal. 
 
6. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL A LA JUNTA CONSULTIVA DE 
LA RESERVA DE CAÇA DE L’ENCANYISSADA. 
Atenent a la comunicació feta per part del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través de 
Serveis Territorials amb data d’11 d’abril de 2017 i amb Registre d’Entrada 
número 6819, hi ha la previsió de constituir una Junta Consultiva de la 
Reserva de Caça de l’Encanyissada.  
Atès que, segons aquesta comunicació, a la Corporació li correspon la 
designació d’un representant com a membre d’aquesta Junta Consultiva, 
d’acord amb el Decret 185/1985 de 20 de juny, al Decret 332/1986 i al 
Decret 212/2015.  
En base el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de la Llei de Bases de Règim local, i per la delegació de l’exercici de les 
atribucions de l’Alcalde, el Sr. Adam Tomàs Roiget, correspon al Ple de la 
Corporació l’aprovació d’aquesta designació del representant de la 
Corporació en la Junta Consultiva de la Reserva de Caça de l’Encanyissada. 
Amb tot, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU i del membre 
del grup de PxC i l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la 
regidora no adscrita, Sra. Rosa Petegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Designar al Sr. Daniel Forcadell i Ferreres, Regidor de Serveis 
Municipals, Pagesia i Medi Natural com a representant de l’Ajuntament 
d’Amposta en la Junta Consultiva de la Reserva de Caça de l’Encanyissada.  
SEGON. Comunicar el present acord a la Regidoria de Serveis Municipals, 
Pagesia i Medi Natural.  
 
7. AMPLIACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE TITULARITAT DE 
CONCESSIÓ SOBRE BÉ DE DOMINI PÚBLIC. 
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de setembre de 
1999, va adjudicar la concessió de l’ús privatiu dels béns de domini públic 
consistents en una part de l’edificabilitat de la zona d’equipament del 
Polígon industrial de Tosses per destinar-la a sales de cinema als Srs. Joan 
Baptista Llop Bosch i Joan Ripollès Romeu. Concessió que es concreta sobre 
la finca de propietat municipal inscrita en el Registre de la Propietat 
d’Amposta al volum 3604, foli 145, finca número 40384. 
Mitjançant Decret de  l’Alcaldia de data 31 desembre de 1999, va ser 
acceptada la cessió de la concessió esmentada a favor de la mercantil 



Cinemes Amposta 2000, SL. 
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 26 de setembre de 2016, va 
adoptar l’acord següent: 
“PRIMER. Autoritzar a la mercantil Cinemes Amposta 2000, SL., per al traspàs de 
la titularitat de la concessió per a l’ús privatiu del be de domini públic integrat 
per una part de l’edificació possible en la zona d’equipament del polígon 
industrial de Toses, per destinar-lo a equipament lúdic (sales de cinema) en 
favor de la societat de nova creació, condicionant l’autorització a que la nova 
societat concessionària compleixi les condicions per ser titular de la concessió. 
SEGON. Un cop la nova societat hagi estat creada, es deurà notificar a aquest 
Ajuntament, en el termini màxim de 10 dies des de la seva constitució, les dades 
de la mateixa següents: denominació, adreça social, número d’identificació 
fiscal i dades del representant. 
Igualment es deurà comunicar la inscripció de la nova societat en el  Registre 
mercantil, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la notificació a la 
interessada de dita inscripció. 
TERCER. El fet de no comunicar les dades de la nova societat o la seva inscripció 
en el Registre mercantil en el termini atorgat a l’efecte o el fet de comprovar que 
la nova societat no compleixi els requisits i condicions per ser titular de la 
concessió, l’autorització atorgada restarà sense cap mena d’efectes.” 
Per l’administrador únic de la societat Cinemes Amposta 2000, SL., en ús de 
les facultats que li han estat atorgades en virtut de l’article 31 dels estatuts 
socials segons resulta acreditat mitjançant la còpia de les escriptures de 
constitució de la societat i de designació d’administrador únic, s’ha sol·licitat 
autorització municipal d’ampliació de l’autorització atorgada per al traspàs 
de la concessió mitjançant l’aportació d’aquesta activitat a una societat de 
nova creació o, en el seu cas, a una societat del mateix grup empresarial 
que actuarà en el procés de reestructuració com a societat absorbent. 
Atenent que la junta universal de socis de Cinemes Amposta 2000, SL., en 
sessió del dia 17 de febrer de 2017, va adoptar l’acord pel qual, un cop 
acabat el procés de reestructuració de les diferents societats que integren 
el grup UCC, s’aporti, a la societat que actuï en l’esmentat procés com 
absorbent de totes o la major part de les empreses del grup (societat 
absorbent) la concessió per a l’ús privatiu del be de domini públic integrat 
per una part de l’edificació possible en la zona d’equipament del polígon 
industrial de Toses, per destinar-lo a equipament lúdic (sales de cinema), 
donant compliment al que disposa l’article 160,f) del Reial Decret Legislatiu 
1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de 
Capital. 



La clàusula 12,b) del Plec de condicions reguladores de la concessió 
reconeix com un dels drets de l’adjudicatari de la concessió el de traspassar 
o arrendar el dret conferit en el seu favor, previ l’atorgament de la pertinent 
autorització per part de l’Ajuntament. 
Per l’anterior, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 
11 membres del grup d’EA – AM i dels 6 membres del grup de CiU i 
l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP, del membre del grup de 
PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Petegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Ampliar l’autorització atorgada per acord plenari de 26 de 
setembre de 2016 a la mercantil Cinemes Amposta 2000, SL., per al traspàs 
de la titularitat de la concessió per a l’ús privatiu del be de domini públic 
integrat per una part de l’edificació possible en la zona d’equipament del 
polígon industrial de Toses, per destinar-lo a equipament lúdic (sales de 
cinema) en favor de la societat de nova creació, podent traspassar dita 
concessió en favor la societat que actuï en el procés de reestructuració de 
les diferents societats que integren el grup UCC com absorbent de totes o la 
major part de les empreses del grup (societat absorbent). 
En tots dos casos l’autorització resta condicionada a que la nova societat 
concessionària (societat de nova creació o societat absorbent) compleixi les 
condicions per ser titular de la concessió. 
SEGON. Un cop fet efectiu el traspàs de la concessió es deurà notificar a 
aquest Ajuntament en el termini màxim de 10 dies, incloent les dades de la 
nova concessionària següents: denominació, adreça social, número 
d’identificació fiscal, dades del representant (inclosa còpia de l’escriptura 
acreditativa de dita representació) i còpia de l’escriptura de constitució 
degudament inscrita en el Registre mercantil corresponent. 
TERCER. El fet de no comunicar les dades anteriors en el termini atorgat a 
l’efecte o el fet de comprovar que la nova societat no compleixi els requisits 
i condicions per ser titular de la concessió, l’autorització atorgada restarà 
sense cap mena d’efectes. 
QUART. Donar trasllat del present acord a la interessada i al Departament 
de Secretaria. 
 
8. DECLARACIÓ DE LESIVITAT DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA DE DIFERENTS DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS. 
La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 11 de maig de 2012, 
acordà aprovar l'expedient de contractació dels serveis neteja de diferents 



dependències municipals. 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 2012, 
acordà adjudicar a ISS FACILITY SERVICES, SA. el contracte per la prestació dels 
serveis de neteja de diferents dependències municipals. 
En data 30 de juny de 2016, l’empresa adjudicatària sol·licita la modificació del 
contracte per incloure les tasques que es realitzen amb càrrec a la borsa 
d’hores de lliure disposició de l’Ajuntament ofertes amb motiu de l’adjudicació 
del contracte. 
En data 11 de juliol de 2016, el Coordinador dels serveis al territori va 
informar favorablement l’ampliació del contracte en la incorporació de les 
modificacions següents: 
Increment d’horari en dependències que ja figuraven en el contracte inicial: 
 Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó”: 15 hores setmanals, amb un 

import de 849,05 € + IVA mensuals. 
 Centre d’arts visuals “Lo Pati”: 1,5 hores setmanals, amb un import de 

84,90 € + IVA mensuals. 
 Residència del Centre de tecnificació: 5 hores setmanals, amb un import 

de 283,01 € + IVA mensuals. 
En data 8 d’agost de 2016, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord que en 
la seva part dispositiva diu: “PRIMER. Comunicar a l’empresa adjudicatària del 
contracte per la prestació del servei de neteja de diverses dependències 
municipals, ISS FACILITY SERVICES, SA., la intenció de modificar el contracte en el 
sentit següent: 
1. Increment d’horari en dependències que ja figuraven en el contracte inicial: 
 Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó”: 15 hores setmanals, amb un import 

de 849,05 € + IVA mensuals. 
 Centre d’arts visuals “Lo Pati”: 1.5 hores setmanals, amb un import de 84,90 € 

+ IVA mensuals. 
 Residència del Centre de tecnificació: 5 hores setmanals, amb un import de 

283,01 € + IVA mensuals. 
SEGON. Atorgar a l’empresa adjudicatària del contracte un termini de 3 dies 
hàbils, comptats a partir del següent al de la recepció de la notificació del presenta 
cord per tal que manifesti la seva acceptació sobre la proposta de modificació 
contractual, advertint-li que la no resposta expressa suposarà la seva acceptació. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la interessada”. 
Transcorregut el termini de 3 dies hàbils atorgat a l’empresa adjudicatària del 
contracte, no va formular resposta expressa sobre la proposta de modificació 
aprovada, motiu pel qual es va considerar acceptada i per la Junta de Govern 
Local, en data 17 d’octubre de 2016, es va adoptar l’acord següent:  



“PRIMER. Aprovar la modificació del contracte per la prestació del servei de neteja 
de diverses dependències municipals, en el sentit següent: 
Increment d’horari en dependències que ja figuraven en el contracte inicial: 
 Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó”: 15 hores setmanals, amb un import 

de 849,05 € + IVA mensuals. 
 Centre d’arts visuals “Lo Pati”: 1.5 hores setmanals, amb un import de 89,90 € 

+ IVA mensuals. 
 Residència del Centre de tecnificació: 5 hores setmanals, amb un import de 

283,01 € + IVA mensuals. 
SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària la constitució de la garantia 
complementària, per import de 730,18 €. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget per a la 
formalització de la modificació contractual aprovada. 
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del contracte, ISS 
FACILITY SERVICES, SA., així com al Departament d’intervenció i Coordinador dels 
serveis al territori”. 
En data 14 de novembre de 2016, l’empresa adjudicatària, va procedir a 
reajustar la garantia definitiva. 
En data 3 de febrer de 2017, s’informa pel Coordinador dels serveis al territori 
el següent:  
“En data 11 de juliol de 2016, jo mateix, J.C.E., com a coordinador de l’Àrea de 
Serveis al Territori, vaig informar favorablement sobre l’ampliació del contracte 
de neteja de dependències municipals, en concret, de: Vestuaris  (5 hores 
setmanals), Biblioteca Comarcal (15 hores setmanals), El Pati (1,5 hores 
setmanals), Centre de Tecnificació (5 hores setmanals) i Oficina de Cultura i 
Festes (1,5 hores setmanals). Aquesta proposta de modificació, continguda en 
aquest informe s’elabora a partir de les feines de neteja que es realitzaven a 
càrrec de la bossa d’hores del contracte, des del inici de l’execució del contracte, 
el 15 d’octubre de 2012. 
En base aquest Informe d’11 de juliol de 2016, es tramita una modificació del 
contracte per la prestació del servei de neteja de diverses dependències 
municipals, per acord de la JGL de 17 d’octubre de 2016, que diu: 
“PRIMER. Aprovar la modificació del contracte per la prestació del servei de neteja 
de diverses dependències municipals, en el sentit següent: 
Increment d’horari en dependències que ja figuraven en el contracte inicial: 
 Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó”: 15 hores setmanals, amb un import 

de 849,05 € + IVA mensuals. 
 Centre d’arts visuals “Lo Pati”: 1.5 hores setmanals, amb un import de 89,90 € 

+ IVA mensuals. 



 Residència del Centre de tecnificació: 5 hores setmanals, amb un import de 
283,01 € + IVA mensuals. 

SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària la constitució de la garantia 
complementària, per import de 730,18 €. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget per a la 
formalització de la modificació contractual aprovada “. 
En posterioritat a la modificació aprovada d’aquest contracte, es detecta de 
l’anàlisi del plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació 
mitjançant procediment obert dels serveis de neteja de diverses dependències 
municipals, en concret, en la seva clàusula Segona.1. diu: 
“1. Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó. 
a) Diari:  
 Eliminació de pols del sòl de tot l’edifici. 
 Eliminació de pols de tot el mobiliari (ornamentació, articles zona de jocs,  

portes fusta, etc.) i equips informàtics. 
 Fregat del sòl. 
 Neteja de la porta accés edifici, i porta vidre 1a. planta. 
 Buidar papereres i reposició consumibles de tot l’edifici. 
 Neteja passamans i vidres de l’escala. 
 Serveis 1a. planta: Neteja i desinfecció de miralls, griferies, sanitaris i sòl. 

b) Setmanal: 
 Serveis planta soterrani: Neteja i desinfecció de miralls, griferies, 

sanitaris, sòl .  
 Neteja alicatats dels serveis del soterrani i de la primera planta. 
 Neteja i desinfecció de telèfons. 
 Neteja amb aspirador de les catifes. 

c) Trimestral: 
 Neteja dels vidres de l’edifici. 

Els treballs hauran de realitzar-se entre les 7,00 i les 12,00 hores i entre les 15,00 
i les 17,00 hores “. 
De la redacció d’aquesta clàusula analitzant detingudament els plecs de 
clàusules que regeixen aquest contracte de neteja, he de corregir l’informe que 
vaig emetre en data d’11 de juliol de 2016, atès que l’empresa adjudicatària del 
contracte ha de realitzar les tasques de neteja de l’edifici de la Biblioteca que es 
detallen en el plec, en la periodicitat que s’estableix en el mateix i en la franja 
horària que s’estipula, amb independència del número d’hores que hi dediqui 
per fer la neteja d’aquest  edifici i, per tant, he d’Informar desfavorablement 
l’ampliació del contracte de neteja de l’edifici de la Biblioteca Comarcal, en tant, 
hi ha una errada de fet en l’informe tècnic que vaig elaborar i que va servir de 



base per tota la tramitació administrativa de l’expedient.  
Donada aquesta errada de fet en el meu Informe, trasllado el present Informe 
Tècnic a la Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, als efectes que modifiquin 
l’acord de la JGL del dia 17 d’octubre de 2016, eliminant-se de la proposta de 
modificació realitzada, l’ampliació de 15 hores setmanals de la Biblioteca 
Comarcal Sebastià Joan Arbó “. 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 8 de febrer de 2017, va aprovar la 
modificació de l’acord de modificació de contracte del servei de neteja de 
diferents dependències municipals per l’existència en el mateix de l’errada de 
fet que se’n deriva de l’informe del Coordinador dels serveis al territori que ha 
estat transcrit a l’antecedent anterior. 
Interposat recurs per l’adjudicatària del contracte contra l’acord de 8 de febrer 
de 2017, la Junta de Govern Local, en sessió del dia 20 de març de 2017, 
l’accepta en considerar que el procediment de correcció de l’errada de fet no 
és l’adequat per deixar sense efectes l’aprovació de la modificació del 
contracte aprovada en base a l’existència d’una errada. 
Per Decret de l’Alcaldia número 490/2017, de 20 de març, s’acorda la incoació 
del procediment per la declaració de lesivitat de l’acord de la Junta de Govern 
Local del dia 17 d’octubre de 2016, d’aprovació de la modificació del contracte 
del servei de neteja de diferents dependències municipals. 
En data 10 d’abril de 2017, l’adjudicatària del servei presenta escrit 
d’al·legacions en el procediment incoat per la declaració de lesivitat de l’acord 
de la Junta de Govern Local del dia 17 d’octubre de 2016. L’escrit d’al·legacions 
sol·licita la declaració de no procedència de l’anul·labilitat de l’acord esmentat 
en la mesura que no s’ha acreditat la concurrència de cap dels requisits de 
l’article 48 de la Llei 39/2’15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, ni que sigui lesiu per als interessos 
municipals, petició que es fonamenta en: 
 La modificació contractual va quedar aprovada i es va fer efectiva a partir 

del 14 de novembre de 2016, data en que l’adjudicatària va reajustar la 
garantia i que de no ser reconegut d’aquesta forma s’actuaria en contra de 
la doctrina dels actes propis de l’Administració. 

 Entén que la modificació contractual aprovada no comporta un perjudici 
per a l’interès general. 

 L’Ajuntament pretén declarar la lesivitat la modificació del contracte 
d’ampliació horària del Centre d’arts visuals (1,5 hores setmanals), de la 
Residència del centre de tecnificació (5 hores setmanals) i la Biblioteca 
comarcal (15 hores setmanals) un cop han transcorregut 5 mesos des de 
l’aprovació de la modificació. Ha de tenir-se en compte la situació que allò 



comportaria a l’adjudicatària, qui, en el moment d’acceptar la pròrroga de 
2 anys del contracte, ja va subjectar-la a l’acceptació de la proposta 
d’ampliació horària del contracte (escrit de 25 d’abril de 2016), amb la qual 
cosa la declaració de lesivitat que es pretén té un impacte econòmic greu i 
desfavorable per l’adjudicatària. 

 En la mesura que els centres municipals són d’ús públic, l’increment de les 
hores del servei de neteja mai es pot considerar que comporti un perjudici 
per a l’interès general, ja que aquest servei reverteix directament en la 
qualitat de les instal·lacions i dels usuaris, havent-se justificat la 
modificació per les reals necessitats del servei de neteja. 

La petició de l’adjudicatària del contracte en el seu escrit d’al·legacions no 
pot ser acceptada pels motius següents: 
 Havent estat aprovada la modificació del contracte per la Junta de Govern 

local, en sessió del dia 17 d’octubre de 2016 i perfeccionada la mateix amb 
la formalització per l’adjudicatària del reajustament de la garantia, en data 
14 de novembre de 2016, el procediment per la declaració de lesivitat de 
l’acord d’aprovació de la modificació contractual, ha estat iniciat dintre del 
termini de 4 anys establert per la Llei per a fer-ho, sense que l’al·legació de 
l’adjudicatària, respecte l’inici del procediment 5 mesos després de la 
perfecció del contracte tingui cap virtualitat respecte el mateix. 

 De l’informe del Coordinador dels serveis al territori de data 3 de febrer de 
2017, se’n desprèn que l’empresa adjudicatària del contracte ha de 
realitzar les tasques de neteja de l’edifici de la Biblioteca que es detallen en 
el plec, en la periodicitat que s’estableix en el mateix i en la franja horària 
que s’estipula, amb independència del número d’hores que hi dediqui per 
fer la neteja d’aquest  edifici i, per tant, Informa desfavorablement 
l’ampliació del contracte de neteja de l’edifici de la Biblioteca comarcal, en 
tant, hi ha una errada de fet en l’informe tècnic que va servir de base per la 
tramitació administrativa de l’expedient d’aprovació de la modificació 
contractual. En base a l’anterior, de conformitat amb el que disposa 
l’article 305.1 del TRLCSP, el contracte ha de prestar-se segons determina 
el Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques, no essent 
procedent l’ampliació de l’horari de prestació del servei de neteja de la 
Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó”. 

 En relació a la resta de modificacions del contracte aprovades per la Junta 
de Govern Local (ampliació horària del Centre d’arts visuals - 1,5 hores 
setmanals i de la Residència del centre de tecnificació -5 hores setmanals) 
no es fa cap esment en l’informe del Coordinador dels serveis al territori, 
motiu pel qual qualsevol resolució que s’adopti no afectarà a les mateixes. 



 En contra del que manifesta l’adjudicatària del contracte, el no increment 
de l’horari del servei de neteja de la Biblioteca comarcal, no ha de suposar 
una pèrdua de la qualitat del servei, ja que aquest ha de realitzar-se 
d’acord amb el que determina el Plec de clàusules econòmiques, 
administratives i tècniques, sense que el nombre d’hores emprat a l’efecte, 
tingui cap influència sobre dita qualitat del servei. 

 Existeix lesivitat per a l’interès general en tant en quant l’increment de 
l’horari de prestació del servei de neteja de la Biblioteca comarcal 
“Sebastià Juan Arbó” suposa la obligació d’abonar un increment del preu 
del contracte lesiu per a l’hisenda municipal. 

Atenent el que es disposa a: 
 Article 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques: “Són anul·lables els actes de 
l’administració que incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, 
fins i tot la desviació de poder”. 

 Tenint en compte que la modificació del contracte del serveis de neteja de 
diferents dependències municipals ha de ser considerat com un acte  
definitiu i ferm, favorable a l’adjudicatària del contracte, el procediment 
per la seva revocació és el determinat a l’article 107 de la Llei 39/2015: “Les 
administracions públiques poden impugnar davant l'ordre jurisdiccional 
contenciós - administratiu els actes favorables per als interessats que 
siguin anul·lables d'acord amb el que disposa l'article 48, prèvia la seva 
declaració de lesivitat per a l'interès públic.” 

 Article 107.2 de la Llei 39/2015: “La declaració de lesivitat no es pot 
adoptar una vegada transcorreguts quatre anys des que es va dictar l'acte 
administratiu i exigirà la prèvia audiència de quants apareguin com 
interessats en el mateix, en els termes que estableix l'article 82.” 

 Article 108 de la Llei 39/2015: “Iniciat el procediment de revisió d'ofici a 
què es refereixen els articles 106 i 107, l'òrgan competent per declarar la 
nul·litat o lesivitat, podrà suspendre l'execució de l'acte, quan aquesta 
pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.” 

 Article 305.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre: “El contracte s’executarà 
amb subjecció a l’establert en el seu clausulat i en els plecs, i d’acord amb 
les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan 
de contractació. 

Vist l’informe de Secretaria. 
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: 
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa ISS FACILITY 
SERVICES, SA., sobre el procediment per la declaració de lesivitat de l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local, en data 17 d’octubre de 2016.  
SEGON. Declarar lesiu per als interessos municipals l’acord de la Junta de 
Govern Local, de 17 d’octubre de 2016 per qual es va aprovar la modificació 
del contracte per la prestació del servei de neteja de diverses dependències 
municipals, exclusivament en el que respecta a l’increment d’horari per la 
neteja de la Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó” en 15 hores setmanals, 
amb un import de 849,05 € + IVA mensuals. 
TERCER. Ordenar que es procedeixi a la impugnació de l’acord municipal 
esmentat davant la jurisdicció contenciós – administrativa, d’acord amb el 
que determina la Llei 29/1998, de 13 de juliol. 
QUART. Suspendre l’executivitat de l’acord de la Junta de Govern Local, de 17 
d’octubre de 2016 per qual es va aprovar la modificació del contracte per la 
prestació del servei de neteja de diverses dependències municipals, 
exclusivament en el que respecta a l’increment d’horari per la neteja de la 
Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó”, per quant mantenir la seva execució 
pot causar perjudicis de difícil reparació tant per l’empresa adjudicatària com 
per l’Ajuntament. 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la interessada, Departaments de 
Secretaria i Intervenció i Coordinador dels serveis al territori. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar, comenta que està orgullós de la feina feta. Al 
2012 l’empresa ISS va guanyar el concurs per a la neteja de dependències 
municipals entre les quals estava inclosa la Biblioteca. Aquesta empresa va 
oferir més de 2.000 per a la borsa d’hores de lliure elecció i està gastant 
aquestes hores per netejar-la, per la qual cosa espera que es reclamin la 
devolució d’aquestes hores que l’ajuntament ha pagat a l’empresa per la 
neteja de la biblioteca atès que estava inclosa en el plec. 
 
9. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 47 DEL POUM “ CANVI 
DE QUALIFICACIÓ A SISTEMA D’EQUIPAMENTS A L’ÀMBIT DE LA PLANTA 
BAIXA DEL SÒLS COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS SANT ROC, SANT ISIDRE I 
TRAVESSIA SANT ISIDRE. 
Vista la proposta de modificació puntual número 47 del POUM: “Canvi de 
qualificació a sistema d’equipaments a l’àmbit de la planta baixa, dels sòls 
compresos entre els carrers Sant Ros, Sant Isidre i Travessia Sant Isidre”,  



redactada per l'Arquitecte municipal J.C.M. 
Vist l'informe de Secretaria, 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 i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 47 del POUM: 
“Canvi de qualificació a sistema d’equipaments a l’àmbit de la planta baixa, 
dels sòls compresos entre els carrers Sant Ros, Sant Isidre i Travessia Sant 
Isidre”,  redactada per l'Arquitecte municipal J.C.M. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de 
medi ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el que 
determina l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeixi a la declaració de no 
subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, per quant 
resta exclosa dels supòsits de subjecció a dita avaluació previstos a l’apartat 
1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la 
Província i un dels diaris de major circulació de la Província, als efectes de la 
presentació d’al·legacions o reclamacions. 
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals 
confini amb el del municipi d’Amposta. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de 
dictar les disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents 
acords. 
 
10. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 46 
DEL POUM, PER INCLOURE COM A BCIL AL CATÀLEG DEL PATRIMONI 
HISTÒRIC, ARTÍSTIC I ARQUITECTÒNIC L’EDIFICI CONVENT – ESCOLA DE LES 
MONGES CARMELITES TERCIÀRIES. 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació 
puntual número 46 del POUM per incloure com a BCIL al Catàleg del 
patrimoni històric, artístic i arquitectònic l’edifici de l’antic convent - escola 
de les monges Carmelites Terciàries, redactada per l'Arquitecte municipal, 
J.C.M. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de 
març 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 73 del dia 13 d’abril de 2017 i 



Diari El Punt Avui del dia 7 d’abril 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, havent emès informe favorable l’Ajuntament de Sant Carles de 
la Ràpita. 
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 21 d’abril de 2017 ha emès informe en el qual es 
conclou que la proposta de modificació no és supòsit d’avaluació ambiental 
estratègica d’acord amb al Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes i per tant resta subjecta a les consideracions i 
determinacions que estableixi l’òrgan substantiu. 
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 i del membre del grup de PxC i l’abstenció dels 
6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la 
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual 
número 46 del POUM per incloure com a BCIL al Catàleg del patrimoni 
històric, artístic i arquitectònic l’edifici de l’antic convent - escola de les 
monges Carmelites Terciàries, 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. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP, com ja va fer a 
l’aprovació inicial s’ha abstingut en l’aprovació definitiva. 
 
 
 
 



11. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL 
FUNCIONAMENT DE L’EDIFICI DEL CASAL D’AMPOSTA, COM A EQUIPAMENT 
CÍVIC. 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
28 d’octubre de 2016 el Reglament regulador del funcionament de l’edifici el 
casal municipal d’Amposta com a equipament cívic. 
Atès que l’aprovació inicial del Reglament esmentat ha estat exposada al 
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
Oficial de la província 55 del dia 20 de març de 2017, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 7331 del dia 17 de març de 2017 i al 
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense que durant el termini abans 
esmentat s’hagi presentat cap al·legació o reclamació contra el mateix. 
De conformitat amb el que disposen els articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i articles 60 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres 
del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del 
grup de PxC i l’abstenció i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar definitivament el Reglament regulador del funcionament 
de l’edifici el casal municipal d’Amposta com a equipament cívic. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre de l’Ordenança aprovada en 
el Butlletí oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
fent referència a la publicació en el Butlletí oficial de la Província, als efectes 
de la seva entrada en vigor. 
 
12. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADORS MUNICIPALS PER 
L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA. 
En data 2 de maig de 2017, amb registre d’entrada número 7362, el Sr. 
V.F.Z., treballador de la Corporació en règim de personal laboral indefinit no 
fix, sol·licita conciliar el lloc de treball pel qual està contractat amb 
l’Ajuntament d’Amposta a l’Àrea de Cultura, amb el desenvolupament d’una 
activitat privada com a titular i administrador del 100% de l’empresa Plan 9 
Cultural S.L., amb NIF B55653489, que organitza activitats de gestió cultural 
en diferents poblacions de les comarques de l’Ebre i Barcelona.  
El 23 d’abril de 2013, es va emetre per la Secretària municipal l’Informe 
4/2013, sobre el règim d’incompatibilitats aplicable al personal al servei de 
la Corporació municipal. 



En data 11 de maig, s’ha emès per la Secretària l’informe jurídic 14/2017. 
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de la Llei de Bases de Règim local i l’article 54.1.s) del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals, correspon al Ple declarar les incompatibilitats 
del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats, per 
la qual cosa, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 
11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU 
i dels 2 membres del grup del PSC – CP i el vot en contra del membre del 
grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Petegaz, acorda: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat del Sr. V.F.Z., personal laboral indefinit no 
fix de l’Ajuntament d’Amposta, adscrit al departament de cultura de 
l’Ajuntament, per a l’exercici de la realització d’una segona activitat en el 
sector privat com a titular del 100% de les accions de Plan 9 Cultural, SL, 
administrador de l’empresa Plan 9 Cultural, SL i desenvolupament de 
l’activitat que és l’objecte social de l’empresa Plan 9 Cultural, SL (activitats de 
gestió cultural), subjecte a les condicions i limitacions que es recullen en els 
acords següents. 
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat 
de la segona activitat a desenvolupar-se en el sector privat, detallat en 
l’Acord Primer, queda subjecta al compliment de les següents limitacions i 
condicions: 
a) No podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, 

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

b) No podrà desenvolupar activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats o particulars, en els assumptes en que estigui intervenint, hagi 
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc 
públic. S’inclou en especial en aquesta incompatibilitat les activitats 
professionals prestades a persones a que s’estigui obligat a atendre en 
el desenvolupament del lloc públic. 

c) No podrà pertànyer a Consells d’Administració u òrgans rectors 
d’empreses o entitats privades, sempre que l’activitat de les mateixes 
estigui directament relacionada amb les que gestioni el departament, 



organisme o entitat en que presti els seus serveis el personal afectat. 
d) No podrà desenvolupar, per si mateix o persona interposada, de 

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

e) No podrà tenir una participació superior al 10% en el capital de les 
empreses o societats a que es refereix l’apartat anterior. 

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

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

TERCER. Realitzar la inscripció de la resolució de compatibilitat per 
desenvolupar aquesta activitat privada en el registre de personal 
corresponent. 
QUART. Qualsevol canvi en les condicions en que s’autoritza aquesta 
segona activitat al tercer, deixarà automàticament sense efecte l’acord de 
Ple d’autorització de compatibilitat. 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a l’interessat, al departament de 
personal, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rossita Pertegaz diu que votarà en contra ja que no entén 
que tenint un expedient disciplinari obert, passi aquest expedient ara pel 
Ple. 
El Sr. Alcalde explica que tenir un expedient disciplinari obert no és 
impediment per demanar la compatibilitat per una activitat que està 
exercint des de fa molts anys. 
El Sr. German Ciscar diu que aquest senyor es mereix anar al carrer, ja que 
es contracta a ell i cobra ell i el missatge hauria de ser molt clar, si ha comès 
una irregularitat, ha d’anar al carrer, ha traït la confiança d’aquest equip de 
govern actual i de l’anterior. És un fet continuat, no pot dir que no ho sabia. 
El Sr. Alcalde diu que en aquests moments l’expedient disciplinari està molt 
avançat i sols falta la catalogació de la sanció, d’acord amb la proposta de 



l’instructor. 
El Sr. Francesc Miró, diu que s’abstindran ja que hi ha un informe favorable 
de Secretaria. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré, no veu adequat portar ara la declaració de 
compatibilitat i per això s’abstenen. La voluntat és que es compleixi la 
legalitat i espera que en breu el tema es resolgui. 
El Sr. Alcalde acaba dient que aquest assumpte passa pel Ple perquè es vol 
que qualsevol treballador/a compleixi la llei d’incompatibilitats. 
 
13. APROVACIÓ DELS PROGRAMES D’ACTES TAURINS DE LA FESTA DEL 
BARRI DEL GRAU I  DE LES FESTES MAJORS DEL POBLE NOU DEL DELTA 
2017. 
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb 
motiu de les Festes Majors de Poble Nou del Delta – 2017. 
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les 
festes tradicionals amb bous, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de 
l’Ebre per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes 
Majors de Poble Nou del Delta. 
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc 
02/08/2017 Bous a la 

plaça 
0,05 0,30 Plaça 

02/08/2017 Bou embolat 0,30 1,00 Plaça 
02/08/2017 Bou capllaçat 07,30 08,20 Carrers Sortida: 

Camp de futbol 
Recorregut: carrers 
Ronda dels Pins, 
Major, Fortalesa, 
Lluna, Cinta, Plaça 
del Jardí, i Ebre. 
Final: Plaça del Jardí 

04/08/2017 Bous a la 
plaça 

17,45 21,30 Plaça 

05/08/2017 Bous a la 
plaça 

17,45 21,30 Plaça 

06/08/2017 Bous a la 
plaça 

17,45 22,00 Plaça 



06/08/2017 Bou embolat 22,00 22,30 Plaça 
07/08/2017 Bous a la 

plaça 
17,45 21,30 Plaça 

 
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb 
motiu de la Festa del Barri del Grau amb motiu de la festa de la Verge del 
Carme per a l’any 2017. 
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les 
festes tradicionals amb bous, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de 
l’Ebre per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa del 
Barri del Grau amb motiu de la festa de la Verge del Carme. 
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc 
15/07/2017 Bou 

capllaçat 
08,00 08,50 Sortida: Plaça 

aparcament 
Recorregut: carrers Ruiz 
de Alda, Simpàtica, 
Navarra, Grau, Sant 
Just, Dos de Maig, Juan 
d’Àustria, Simpàtica, 
Navarra, Grau, Sant 
Just, Dos de Maig, Juan 
d’Àustria, Primer de 
Maig. 
Final. Plaça 
aparcament. 

 
14. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI AMB LA URV DE LA CÀTEDRA 
D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL. 
Atès que en sessió del Ple de data 30 de setembre de 2013 es va aprovar 
integrar l’Ajuntament d’Amposta a la Càtedra d’economia local i regional de 
la Universitat Rovira i Virgili. 
Atès que en sessió del Ple 23 de febrer de 2015 es va aprovar el conveni 
entre la URV per donar continuïtat a la càtedra d’economia local i regional i 
l’Ajuntament d’Amposta amb una aportació anual de 10.000,00€ per a l’any 
2015 i 10.000,00€ per a l’any 2016. 
Atès que en data 30 d’abril de 2015 es va signar el conveni entre ambdues 



parts per un període  de 2 anys (2015-2016). 
Atès que el període de vigència del conveni és de 2 anys amb possibilitat de 
pròrrogues expresses per nous períodes de 2 anys, a formalitzar mitjançant 
addendes tal i com s’esmenta a la clàusula onzena del mateix. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Ratificar la pròrroga del conveni i aprovar l’addenda al conveni per 
2 anys més amb una quantitat de 10.000,00€ per a l’any 2017 amb càrrec a 
la partida 02/3260/48901 i 10.000,00€ per a l’any 2018, aquest últim import 
resta supeditat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
municipal de dit exercici. 
SEGON. Designar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs Roiget i el regidor,  
Miquel Subirats Garriga, membres de la Comissió de seguiment com a 
representants de l’Ajuntament d’Amposta. 
 
15. OPERACIÓ DE PRÉSTEC 2017. 
En sessió plenària de data 28 de desembre de 2016, s’aprova el pressupost 
municipal de l’any 2017. 
El pressupost municipal de l’any 2016 s’ha liquidat amb un romanent de 
tresoreria per despeses generals positiu, de 6.034.415,98 € i complint-se el 
principi d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.  
En data 3 d’abril de 2017 per part de l’Alcalde es va sol·licitar oferta a les 
entitats bancàries que consten a l’expedient administratiu, per la 
concertació de tres operacions de préstec, per imports de 2.200.000 euros, 
1.250.000 euros i 2.050.000 euros. 
El dia 13 d’abril de 2017, a la finalització del termini fixat, consten les 
següents ofertes: 

CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC 1 
Oferta 
B.Santander Oferta BBVA 

Import 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

Termini del 
préstec 15 anys, inclòs un any de carència 

15 anys, 
inclòs un any 
de carència 

15 anys, 
inclòs un any 
de carència 

Període de 
carència 1 any 1 any 1 any 

Tipus d'interés 

Euribor trimestral més o menys un diferencial 
màxim de 40 punts bàsics sobre el cost de 
finançament de l’Estat, d’acord amb allò 
establert a l’article 3 de la Resolució de16 de 
setembre de 2016 de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera. 

Euribor 
3M+0,99% 

Euribor 
3M+1,07% 



Liquidació 
d'interés Trimestrals Trimestrals Trimestrals 

Amortitzacions Trimestrals i constants 
Trimestrals i 
constants 

Trimestrals i 
constants 

Comissions 

La present operació estarà exempta de 
comissions d'obertura, cancel·lació, amortització 
anticipada o qualsevol altre tipus de comissió 

Sense 
comissions 

Sense 
comissions 

Formalització Davant el fedatari municipal      
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés 
resultant.     
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360     
   

CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC 2 
Oferta B. 
Sabadell 

Import 1.250.000,00 1.250.000,00 

Termini del 
préstec 10 anys, inclòs un any de carència 

10 anys, 
inclòs un any 
de carència 

Període de 
carència 1 any 1 any 

Tipus d'interés 

Euribor trimestral més o menys un diferencial màxim de 40 
punts bàsics sobre el cost de finançament de l’Estat, d’acord 
amb allò establert a l’article 3 de la Resolució de 16 de setembre 
de 2016 de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera. 

Euribor 
3M+0,77% 

Liquidació 
d'interés Trimestrals Trimestrals 

Amortitzacions Trimestrals i constants 
Trimestrals i 
constants 

Comissions 

La present operació estarà exempta de comissions d'obertura, 
cancel·lació, amortització anticipada o qualsevol altre tipus de 
comissió 

Sense 
comissions 

Formalització Davant el fedatari municipal    
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés resultant.   
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360   

CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC 3 
Oferta La 
Caixa 

Oferta 
B.Sabadell 

Import 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 
Termini del 10 anys, inclòs un any de carència 10 anys, 10 anys, 



préstec inclòs un any 
de carència 

inclòs un any 
de carència 

Període de 
carència 1 any 1 any 1 any 

Tipus d'interés 

Euribor trimestral més o menys un diferencial màxim 
de 40 punts bàsics sobre el cost de finançament de 
l’Estat, d’acord amb allò establert a l’article 3de la 
Resolució de 16 de setembre de 2016 de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera. 

Euribor 
3M+0,966% 

Euribor 
3M+0,77% 

Liquidació 
d'interés Trimestrals Trimestrals Trimestrals 

Amortitzacions Trimestrals i constants 
Trimestrals i 
constants 

Trimestrals i 
constants 

Comissions 

La present operació estarà exempta de comissions 
d'obertura, cancel·lació, amortització anticipada o 
qualsevol altre tipus de comissió 

Sense 
comissions 

Sense 
comissions 

Formalització Davant el fedatari municipal      
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés resultant.     
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360     

El Ple de la Corporació, en sessió de 24 d’abril de 2017, va aprovar 
l’expedient número 10 de modificació del pressupost per suplements de 
crèdits i crèdits extraordinaris, en el qual s’inclouen les inversions a realitzar 
finançades en dites operacions de préstec.  
Per part d’aquesta Intervenció, el 12 de maig de 2017 es va emetre informe 
respecte la valoració de les ofertes presentades, en el qual es conclou que: 

“III.I.- Totes les entitats bancàries han presentat oferta sobre préstecs sencers, 
tal i com es sol·licitava a l’escrit d’Alcaldia. 
III.II.- L’oferta presentada per La Caixa no compleix el principi de prudència 
financera al proposar un cost total màxim de l’operació superior al cost de 
finançament de l’estat al termini mig de l’operació, incrementat en el 
diferencial establert a l’annex III de la Resolució de 4 de maig de 2017, de la 
Direcció General del Tresor de 4 de maig de 2017.  
III.III.- En relació a les ofertes presentades, i valorades préstec a préstec, les 
que presenten les millors condicions econòmiques són: 

a. Préstec 1, per import de 2.200.000 euros: Banc de Santander. 
b. Préstec 2, per import de 1.250.000 euros: Banc de Sabadell. 
c. Préstec 3, per import de 2.050.000 euros: Banc de Sabadell. 

III.IV.- Correspon al Ple de la Corporació, una volta aprovat definitivament 
l’expedient de modificació del pressupost número 10, aprovar la concertació 



de dites operacions de préstec.” 
Transcorregut el termini d’exposició pública de l’expedient número 10 de 
modificació del pressupost, no s’han presentat al·legacions, raó per la qual 
dit expedient ha quedat aprovat definitivament.  
En data 19 de maig de 2017, s’ha emés informe d’Intervenció respecte la 
formalització de les tres operacions de préstec previstes. 
Fonaments de dret: 
 Articles 48 a 55 i 177.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 Disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 

pressupostos generals de l’Estat per 2013. 
 Article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 
 Article 4, apartat l) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, general d’estabilitat 

pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 
 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 Ordre ministerial HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament de informació 
previstes en la LOEPSF. 

 Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril de procediments en matèria de tutela 
financera de les entitats locals. 

 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les 
entitats locals, i de les comunitats autònomes que s’acullin al Fons de 
finançament a Comunitats Autònomes 

 Disposició addicional tercera de les Bases d’execució del pressupost per 
l’any 2017. 

 Resolució de 4 de maig de 2017, de la Dirección General del Tesoro, per 
la qual s’actualitza l’annex I inclòs en la Resolució de 16 de setembre de 
2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la 
qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i 
entitats locals. 

Amb tot l’indicat, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable 
dels 11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup 



del PSC – CP,  del membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. 
Rosa Pertegaz i el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Fer ús de la facultat recollida en l’escrit de petició d’ofertes, que 
faculta a la Corporació a prendre en consideració altres ofertes presentades 
en cas que cap de les ofertes presentades s’ajusti a les condicions fixades 
inicialment. 
SEGON. Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb 
el Banc de Sabadell segons les següents característiques: 

CONCEPTE Oferta B.Sabadell 
Import 2.050.000,00 
Termini del préstec 10 anys, inclòs un any de carència 
Període de carència 1 any 

Tipus d'interés Euribor 3M+0,77% 
Liquidació d'interés Trimestrals 
Amortitzacions Trimestrals i constants 
Comissions Sense comissions 
Formalització   
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés resultant. 
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360 
TERCER. Finançar amb aquest préstec les següents inversions: 

Aplicació 
pressupostaria Concepte Import 
07/9202/62601 Adquisició servidors dept Informàtica 130.000,00 € 
07/9202/62600 Equips processos informació 60.000,00 € 
00/9200/62200 Adquisició béns immobles 380.000,00 € 
09/1721/62200 Estació recàrrega ràpida vehicles 60.000,00 € 
07/9202/62602 Equipament i instal·lació wifi 30.000,00 € 
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 € 
00/9200/63201 Adequació i rehabilitació béns immobles 120.000,00 € 
10/9200/62200 Adequació edifici travessera Sant Isidre 300.000,00 € 
    2.050.000,00 € 

QUART. Autoritzar al Sr. Alcalde a subscriure el corresponents contractes i 
quants documents foren necessaris per l’execució del present acord. 
CINQUÈ. Comunicar el present acord a les entitats bancàries que han 
presentat ofertes així com al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, al Departament de Intervenció d’aquest 
Ajuntament i a Tresoreria. 
 
En sessió plenària de data 28 de desembre de 2016, s’aprova el pressupost 
municipal de l’any 2017. 
El pressupost municipal de l’any 2016 s’ha liquidat amb un romanent de 
tresoreria per despeses generals positiu, de 6.034.415,98 € i complint-se el 
principi d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa 
En data 3 d’abril de 2017 per part de l’Alcalde es va sol·licitar oferta a les 
entitats bancàries que consten a l’expedient administratiu, per la 
concertació de tres operacions de préstec, per imports de 2.200.000 euros, 
1.250.000 euros i 2.050.000 euros. 
El dia 13 d’abril de 2017, a la finalització del termini fixat, consten les 
següents ofertes: 

CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC 1 
Oferta 
B.Santander Oferta BBVA 

Import 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

Termini del 
préstec 15 anys, inclòs un any de carència 

15 anys, 
inclòs un any 
de carència 

15 anys, 
inclòs un any 
de carència 

Període de 
carència 1 any 1 any 1 any 

Tipus d'interés 

Euribor trimestral més o menys un diferencial 
màxim de 40 punts bàsics sobre el cost de 
finançament de l’Estat, d’acord amb allò 
establert a l’article 3 de la Resolució de16 de 
setembre de 2016 de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera. 

Euribor 
3M+0,99% 

Euribor 
3M+1,07% 

Liquidació 
d'interés Trimestrals Trimestrals Trimestrals 



Amortitzacions Trimestrals i constants 
Trimestrals i 
constants 

Trimestrals i 
constants 

Comissions 

La present operació estarà exempta de 
comissions d'obertura, cancel·lació, amortització 
anticipada o qualsevol altre tipus de comissió 

Sense 
comissions 

Sense 
comissions 

Formalització Davant el fedatari municipal      
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés 
resultant.     
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360     
   

CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC 2 
Oferta B. 
Sabadell 

Import 1.250.000,00 1.250.000,00 

Termini del 
préstec 10 anys, inclòs un any de carència 

10 anys, 
inclòs un any 
de carència 

Període de 
carència 1 any 1 any 

Tipus d'interés 

Euribor trimestral més o menys un diferencial màxim de 40 
punts bàsics sobre el cost de finançament de l’Estat, d’acord 
amb allò establert a l’article 3 de la Resolució de 16 de setembre 
de 2016 de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera. 

Euribor 
3M+0,77% 

Liquidació 
d'interés Trimestrals Trimestrals 

Amortitzacions Trimestrals i constants 
Trimestrals i 
constants 

Comissions 

La present operació estarà exempta de comissions d'obertura, 
cancel·lació, amortització anticipada o qualsevol altre tipus de 
comissió 

Sense 
comissions 

Formalització Davant el fedatari municipal    
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés resultant.   
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360   

CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC 3 
Oferta La 
Caixa 

Oferta 
B.Sabadell 

Import 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 

Termini del 
préstec 10 anys, inclòs un any de carència 

10 anys, 
inclòs un any 
de carència 

10 anys, 
inclòs un any 
de carència 



Període de 
carència 1 any 1 any 1 any 

Tipus d'interés 

Euribor trimestral més o menys un diferencial màxim 
de 40 punts bàsics sobre el cost de finançament de 
l’Estat, d’acord amb allò establert a l’article 3de la 
Resolució de 16 de setembre de 2016 de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera. 

Euribor 
3M+0,966% 

Euribor 
3M+0,77% 

Liquidació 
d'interés Trimestrals Trimestrals Trimestrals 

Amortitzacions Trimestrals i constants 
Trimestrals i 
constants 

Trimestrals i 
constants 

Comissions 

La present operació estarà exempta de comissions 
d'obertura, cancel·lació, amortització anticipada o 
qualsevol altre tipus de comissió 

Sense 
comissions 

Sense 
comissions 

Formalització Davant el fedatari municipal      
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés resultant.     
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360     

El Ple de la Corporació, en sessió de 24 d’abril de 2017, va aprovar 
l’expedient número 10 de modificació del pressupost per suplements de 
crèdits i crèdits extraordinaris, en el qual s’inclouen les inversions a realitzar 
finançades en dites operacions de préstec.  
Per part d’aquesta Intervenció, el 12 de maig de 2017 es va emetre informe 
respecte la valoració de les ofertes presentades, en el qual es conclou que: 

“III.I.- Totes les entitats bancàries han presentat oferta sobre préstecs sencers, 
tal i com es sol·licitava a l’escrit d’Alcaldia. 
III.II.- L’oferta presentada per La Caixa no compleix el principi de prudència 
financera al proposar un cost total màxim de l’operació superior al cost de 
finançament de l’estat al termini mig de l’operació, incrementat en el 
diferencial establert a l’annex III de la Resolució de 4 de maig de 2017, de la 
Direcció General del Tresor de 4 de maig de 2017.  
III.III.- En relació a les ofertes presentades, i valorades préstec a préstec, les 
que presenten les millors condicions econòmiques són: 

d. Préstec 1, per import de 2.200.000 euros: Banc de Santander. 
e. Préstec 2, per import de 1.250.000 euros: Banc de Sabadell. 
f. Préstec 3, per import de 2.050.000 euros: Banc de Sabadell. 

III.IV.- Correspon al Ple de la Corporació, una volta aprovat definitivament 
l’expedient de modificació del pressupost número 10, aprovar la concertació 
de dites operacions de préstec.” 

Transcorregut el termini d’exposició pública de l’expedient número 10 de 



modificació del pressupost, no s’han presentat alegacions, raó per la qual 
dit expedient ha quedat aprovat definitivament.  
En data 19 de maig de 2017, s’ha emés informe de intervenció respecte la 
formalització de les tres operacions de préstec previstes. 
Fonaments de dret: 
 Articles 48 a 55 i 177.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 Disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 

pressupostos generals de l’Estat per 2013. 
 Article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 
 Article 4, apartat l) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, general d’estabilitat 

pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 
 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 Ordre ministerial HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament de informació 
previstes en la LOEPSF. 

 Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril de procediments en matèria de tutela 
financera de les entitats locals. 

 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les 
entitats locals, i de les comunitats autònomes que s’acullin al Fons de 
finançament a Comunitats Autònomes 

 Disposició addicional tercera de les Bases d’execució del pressupost per 
l’any 2017. 

 Resolució de 4 de maig de 2017, de la Dirección General del Tesoro, per 
la qual s’actualitza l’annex I inclòs en la Resolució de 16 de setembre de 
2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la 
qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i 
entitats locals. 

Amb tot l’indicat, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable 
dels 11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup 
del PSC – CP,  del membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. 
Rosa Pertegaz i el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU adopta els 



següents acords: 
PRIMER. Fer ús de la facultat recollida en l’escrit de petició d’ofertes, que 
faculta a la Corporació a prendre en consideració altres ofertes presentades 
en cas que cap de les ofertes presentades s’ajusti a les condicions fixades 
inicialment. 
SEGON. Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb 
el Banc de Sabadell segons les següents característiques: 
CONCEPTE Oferta Banc  Sabadell 
Import 1.250.000,00 
Termini del prèstec 10 anys, inclòs un any de carència 
Periode de carència 1 any 

Tipus d'interés Euribor 3M+0,77% 
Liquidació d'interés Trimestrals 
Amortitzacions Trimestrals i constants 
Comissions Sense comissions 
Formalització   
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés resultant. 
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360 
TERCER. Finançar amb aquest préstec les següents inversions: 

Aplicació 
pressupostaria Concepte Import 
13/4312/63200 Rehabilitació Mercat Municipal 250.000,00 € 
00/9200/63200 Adequació edifici Sindicat 1.000.000,00 € 
    1.250.000,00 € 

QUART. Autoritzar al Sr. Alcalde a subscriure el corresponents contractes i 
quants documents foren necessaris per l’execució del present acord. 
CINQUÈ. Comunicar el present acord a les entitats bancàries que han 
presentat ofertes així com al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, al Departament de Intervenció d’aquest 
Ajuntament i a Tresoreria. 
 
En sessió plenària de data 28 de desembre de 2016, s’aprova el pressupost 
municipal de l’any 2017. 
El pressupost municipal de l’any 2016 s’ha liquidat amb un romanent de 
tresoreria per despeses generals positiu, de 6.034.415,98 € i complint-se el 
principi d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa 



En data 3 d’abril de 2017 per part de l’Alcalde es va sol·licitar oferta a les 
entitats bancàries que consten a l’expedient administratiu, per la 
concertació de tres operacions de préstec, per imports de 2.200.000 euros, 
1.250.000 euros i 2.050.000 euros. 
El dia 13 d’abril de 2017, a la finalització del termini fixat, consten les 
següents ofertes: 

CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC 1 
Oferta 
B.Santander Oferta BBVA 

Import 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

Termini del 
préstec 15 anys, inclòs un any de carència 

15 anys, 
inclòs un any 
de carència 

15 anys, 
inclòs un any 
de carència 

Període de 
carència 1 any 1 any 1 any 

Tipus d'interés 

Euribor trimestral més o menys un diferencial 
màxim de 40 punts bàsics sobre el cost de 
finançament de l’Estat, d’acord amb allò 
establert a l’article 3 de la Resolució de16 de 
setembre de 2016 de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera. 

Euribor 
3M+0,99% 

Euribor 
3M+1,07% 

Liquidació 
d'interés Trimestrals Trimestrals Trimestrals 

Amortitzacions Trimestrals i constants 
Trimestrals i 
constants 

Trimestrals i 
constants 

Comissions 

La present operació estarà exempta de 
comissions d'obertura, cancel·lació, amortització 
anticipada o qualsevol altre tipus de comissió 

Sense 
comissions 

Sense 
comissions 

Formalització Davant el fedatari municipal      
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés 
resultant.     
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360     
   

CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC 2 
Oferta B. 
Sabadell 

Import 1.250.000,00 1.250.000,00 

Termini del 
préstec 10 anys, inclòs un any de carència 

10 anys, 
inclòs un any 
de carència 

Període de 
carència 1 any 1 any 



Tipus d'interés 

Euribor trimestral més o menys un diferencial màxim de 40 
punts bàsics sobre el cost de finançament de l’Estat, d’acord 
amb allò establert a l’article 3 de la Resolució de 16 de setembre 
de 2016 de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera. 

Euribor 
3M+0,77% 

Liquidació 
d'interés Trimestrals Trimestrals 

Amortitzacions Trimestrals i constants 
Trimestrals i 
constants 

Comissions 

La present operació estarà exempta de comissions d'obertura, 
cancel·lació, amortització anticipada o qualsevol altre tipus de 
comissió 

Sense 
comissions 

Formalització Davant el fedatari municipal    
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés resultant.   
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360   

CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC 3 
Oferta La 
Caixa 

Oferta 
B.Sabadell 

Import 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 

Termini del 
préstec 10 anys, inclòs un any de carència 

10 anys, 
inclòs un any 
de carència 

10 anys, 
inclòs un any 
de carència 

Període de 
carència 1 any 1 any 1 any 

Tipus d'interés 

Euribor trimestral més o menys un diferencial màxim 
de 40 punts bàsics sobre el cost de finançament de 
l’Estat, d’acord amb allò establert a l’article 3de la 
Resolució de 16 de setembre de 2016 de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera. 

Euribor 
3M+0,966% 

Euribor 
3M+0,77% 

Liquidació 
d'interés Trimestrals Trimestrals Trimestrals 

Amortitzacions Trimestrals i constants 
Trimestrals i 
constants 

Trimestrals i 
constants 

Comissions 

La present operació estarà exempta de comissions 
d'obertura, cancel·lació, amortització anticipada o 
qualsevol altre tipus de comissió 

Sense 
comissions 

Sense 
comissions 

Formalització Davant el fedatari municipal      
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés resultant.     
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360     

El Ple de la Corporació, en sessió de 24 d’abril de 2017, va aprovar 



l’expedient número 10 de modificació del pressupost per suplements de 
crèdits i crèdits extraordinaris, en el qual s’inclouen les inversions a realitzar 
finançades en dites operacions de préstec.  
Per part d’aquesta Intervenció, el 12 de maig de 2017 es va emetre informe 
respecte la valoració de les ofertes presentades, en el qual es conclou que: 

“III.I.- Totes les entitats bancàries han presentat oferta sobre préstecs sencers, 
tal i com es sol·licitava a l’escrit d’Alcaldia. 
III.II.- L’oferta presentada per La Caixa no compleix el principi de prudència 
financera al proposar un cost total màxim de l’operació superior al cost de 
finançament de l’estat al termini mig de l’operació, incrementat en el 
diferencial establert a l’annex III de la Resolució de 4 de maig de 2017, de la 
Direcció General del Tresor de 4 de maig de 2017.  
III.III.- En relació a les ofertes presentades, i valorades préstec a préstec, les 
que presenten les millors condicions econòmiques són: 

g. Préstec 1, per import de 2.200.000 euros: Banc de Santander. 
h. Préstec 2, per import de 1.250.000 euros: Banc de Sabadell. 
i. Préstec 3, per import de 2.050.000 euros: Banc de Sabadell. 

III.IV.- Correspon al Ple de la Corporació, una volta aprovat definitivament 
l’expedient de modificació del pressupost número 10, aprovar la concertació 
de dites operacions de préstec.” 

Transcorregut el termini d’exposició pública de l’expedient número 10 de 
modificació del pressupost, no s’han presentat alegacions, raó per la qual 
dit expedient ha quedat aprovat definitivament.  
En data 19 de maig de 2017, s’ha emés informe de intervenció respecte la 
formalització de les tres operacions de préstec previstes. 
Fonaments de dret: 
 Articles 48 a 55 i 177.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 Disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 

pressupostos generals de l’Estat per 2013. 
 Article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 
 Article 4, apartat l) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, general d’estabilitat 

pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 
 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 Ordre ministerial HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la qual es 



desenvolupen les obligacions de subministrament de informació 
previstes en la LOEPSF. 

 Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril de procediments en matèria de tutela 
financera de les entitats locals. 

 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les 
entitats locals, i de les comunitats autònomes que s’acullin al Fons de 
finançament a Comunitats Autònomes 

 Disposició addicional tercera de les Bases d’execució del pressupost per 
l’any 2017. 

 Resolució de 4 de maig de 2017, de la Dirección General del Tesoro, per 
la qual s’actualitza l’annex I inclòs en la Resolució de 16 de setembre de 
2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la 
qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i 
entitats locals. 

Amb tot l’indicat, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable 
dels 11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup 
del PSC – CP,  del membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. 
Rosa Pertegaz i el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Fer ús de la facultat recollida en l’escrit de petició d’ofertes, que 
faculta a la Corporació a prendre en consideració altres ofertes presentades 
en cas que cap de les ofertes presentades s’ajusti a les condicions fixades 
inicialment. 
SEGON. Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb 
el Banc de Santander segons les següents característiques: 

CONCEPTE Oferta Banc Santander 
Import 2.200.000,00 
Termini del prèstec 15 anys, inclòs un any de carència 
Periode de carència 1 any 

Tipus d'interés Euribor 3M+0,99% 
Liquidació d'interés Trimestrals 
Amortitzacions Trimestrals i constants 
Comissions Sense comissions 
Formalització Davant el fedatari municipal  



Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés resultant. 
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels 
interessos:Act/Act ó Act/360 
TERCER. Finançar amb aquest préstec les següents inversions: 
Aplicació 
pressupostaria Concepte Import 
03/3422/62201 Construcció nou pavelló poliesportiu 1.900.000,00 € 
03/3427/63200 Cobriment piscina exterior 300.000,00 € 
    2.200.000,00 € 
QUART. Autoritzar al Sr. Alcalde a subscriure el corresponents contractes i 
quants documents foren necessaris per l’execució del present acord. 
CINQUÈ. Comunicar el present acord a les entitats bancàries que han 
presentat ofertes així com al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, al Departament de Intervenció d’aquest 
Ajuntament i a Tresoreria. 
Intervencions dels membres 
El Sr. German Ciscar diu que s’abstindrà perquè no està d’acord amb la 
inversió del Sindicat, amb la resta sí. 
El Sr. Francesc Miró, comenta que en l’anterior ple, es van abstenir en la 
modificació del pressupost i en coherència ara també s’abstindran. Creu 
que existeixen altres fórmules possibles de finançament que no sigui el 
préstec. 
La Sra. Isabel Ferré diu que hi ha inversions que no estant d’acord, per això 
votaran en contra amb coherència amb el que van fer a l’aprovació del 
pressupost 
 
16. ENVIAMENT D’INFORMES D’OBJECCIONS D’INTERVENCIÓ AL TRIBUNAL 
DE COMPTES I A LA SINDICATURA DE COMPTES. 
A continuació es dona compte de l’informe d’Intervenció relatiu als informes 
d’objeccions emesos durant l’exercici 2016, que es transcriu a continuació: 
“L’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
incorporat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, disposa que “El órgano interventor 
elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente 
de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen 
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe 
atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función 
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las 



actuaciones que fiscalice.  
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden 
del día de la correspondiente sesión plenaria. 
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo 
de su actuación. 
El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las 
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el 
Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la 
citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos 
presentados por la Corporación local.” 
La Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de 
Cuentas, per la qual es publica l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel 
qual s’aprova la instrucció que regula la remissió telemàtica de informació 
sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a objeccions 
formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria 
d’ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia regula la forma, abast i procediment que ha de seguir-se 
per donar compliment a l’obligació establerta a l’article 218.3 del TRLRHL i 
especifica la informació i documentació que ha de ser remesa a l’efecte al 
Tribunal de Comptes. En el mateix s’estableix que dita informació haurà de 
remetre’s al Tribunal de Comptes a data màxima 30 d’abril de cada exercici.  
Mitjançant Resolució de 4 de novembre de 2015 de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, es va fer públic el conveni de col·laboració entre el 
Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la 
implantació de mesures de coordinació de la remissió telemàtica de la 
informació a què fa referència l’article 218.3 del TRLRHL. En virtut de dit 
conveni, aquesta Intervenció va remetre, en data 29 d’abril de 2016 a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya la informació a què fa referència 
l’article 218.3 del TRLRHL. 
Conseqüentment, i d’acord amb tot allò exposat anteriorment, a 
continuació es presenta quadre resum dels informes desfavorables emesos 
per la Intervenció Municipal referits a l’execució pressupostària de l’exercici 
2016. S’adjunten a l’expedient, com a document annex els propis informes 
emesos. 

Nº 
EXP 

DATA FASE MODALITAT DESPESA 
OBJECCIÓ 

TIPUS D'EXPEDIENT INFORMACIÓ 
COMPLEMENTARIA 

IMPORT 

1 04/05/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Justificació de la 
subvenció fora de 
termini 

3.966,68 € 



2 04/05/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Presentació fora de 
termini de la 
documentació 
justificativa de la 
quarta fracció del 
conveni 2015 

3.966,66 € 

3 04/05/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Presentació 
justificació subvenció 
fora de termini i 
presentació de 
beneficis. 

1.900,00 € 

4 05/05/2016 COMPROMÍS 
Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Subvenció directa 1.500,00 € 

5 14/06/2016 COMPROMÍS 
Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Subvenció directa no 
prevista al 
pressupost 

1.700,00 € 

6 25/08/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Justificació incorrecta 
del segon 
quatrimestre 

1.333,33 € 

7 08/04/2016 COMPROMÍS 
Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Desenvolupament 
del programa 
tecnificació 
d'esgrima de 
setembre a 
desembre 

8.800,00 € 

8 01/09/2016 COMPROMÍS Despeses de personal 
CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 

Encadenament de 
contractes 

5.807,05 € 

9 01/09/2016 COMPROMÍS Despeses de personal 
CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 

Encadenament de 
contractes 

10.761,44 € 

11 11/10/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal 
INDEMNITZACIÓ PER 
RAÓ DE SERVEI 

Justificació incorrecta 
dels desplaçaments 

559,75 € 

12 29/11/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de contractacio 
CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Falta de resposta a 
requeriment 
formulat amb 
anterioritat respecte 
la gestió del servei 

26.631,86 € 

13 30/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS 

RELACIÓ FRES. 675 i 
687 

587,01 € 

14 30/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de contractació 
CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT 

Comunitat de bens 38,45 € 

15 29/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de contractació  
CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT 

Comunitat de béns 112,71 € 

16 16/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de contractació  
CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT 

Comunitat de bens 99,60 € 

17 16/02/2016 COMPROMÍS 
Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament en la 
contractació 

4.000,00 € 

18 14/10/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

1.693,33 € 

19 28/07/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE 
D'OBRES 

Possible 
fraccionament  

2.310,26 € 

20 10/11/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

2.095,23 € 

21 16/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

436,63 € 



22 16/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

620,28 € 

23 20/10/2016 COMPROMÍS 
Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

11.982,89 € 

24 15/06/2016 COMPROMÍS 
Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

17.974,34 € 

25 04/11/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de contractació 
CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

5.991,44 € 

26 06/10/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

5.991,44 € 

27 16/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament  

  

28 05/08/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament  

  

29 30/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

217,80 € 

30 24/10/2016 

ALTRES - 
aprovació bases 
reguladores 
subvencions 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

0,00 € 

31 14/09/2016 COMPROMÍS Despeses de personal 
CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

57.737,42 € 

32 29/09/2016 COMPROMÍS Despeses de personal 
CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

58.281,93 € 

33 02/09/2016 COMPROMÍS Despeses de personal 
CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

57.737,42 € 

34 19/02/2016 
ALTRES - 
aprovació bases 
reguladores ajuts 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA - 
l'aprovació de les 
bases no implica 
aprovació de 
despesa 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

0,00 € 

35 04/08/2016 COMPROMÍS 
Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

150.080,00 € 

36 14/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

99.460,00 € 

37 24/11/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

50.000,00 € 

38 21/03/2016 COMPROMÍS 
Expedient de 
contractació(fraccionament) 

Contracte de serveis 
Possible 
fraccionament en la 
contractació 

4.842,42 € 

39 29/03/2016 RECONEIXEMENT Expedient de contractació Contracte de serveis Possible cas de 600,00 € 



DE L'OBLIGACIÓ subvenció encoberta 

40 04/11/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

Contracte de serveis 
Possible 
fraccionament 

8.686,02 € 

41 22/09/2016 COMPROMÍS Expedient de contractació 
CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT 

Contracte que es 
presta any rere any 
sense licitar 

2.231,29 € 

42 09/06/2016 

ALTRES - 
Aprovació 
programa 
directrius 
generals i 
objectives que 
han de servir de 
base per al 
desenvolupament 
del complement 
de productivitat  

Despeses de personal PRODUCTIVITAT 

Considerar que un 
dels criteris no 
s'ajusta a la 
normativa vigent 

0,00 € 

43 04/05/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Presentació 
justificació subvenció 
fora de termini i 
presentació de 
beneficis. 

1.900,00 € 

44 28/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Presentació de 
beneficis en el balanç 
econòmic de 
l'activitat 
subvencionada 

4.000,00 € 

45 30/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Presentació de 
justificació fora de 
termini 

1.100,00 € 

46 03/11/2016 COMPROMÍS 
Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 

Una entitat 
beneficiària no està 
al corrent de les 
obligacions 
tributaries i en la 
seguretat social 

450,00 € 

47 21/11/2016 COMPROMÍS 
Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 

Club Twirling no es 
troba al corrent de 
les seves obligacions 
tributàries en 
l'Ajuntament. 

1.490,00 € 

48 30/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 

Justificació incorrecta 
i/o fora de termini 

1.465,00 € 

49 16/09/2016 COMPROMÍS 
Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 

Una de les entitats 
proposades per ser 
beneficiàries no es 
troba al corrent de 
les seves obligacions 
tributàries. 

3.000,00 € 

50 30/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Presentació 
documentació 
justificativa fora de 
termini 

14.844,03 € 

51 28/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Presentació de la 
documentació 
justificativa fora de 

7.200,00 € 



termini. 

52 28/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Presentació de la 
documentació 
justificativa fora de 
termini. 

6.000,00 € 

53 30/12/2016 COMPROMÍS 
Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

7.000,00 € 

54 29/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

521,32 € 

55 29/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

399,84 € 

56 16/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

4.491,51 € 

57 30/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

4.307,01 € 

58 08/04/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

6.013,02 € 

59 05/07/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

6.409,02 € 

60 02/08/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

3.844,71 € 

61 08/09/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Possible 
fraccionament 

2.709,51 € 

62 23/11/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

9.680,00 € 

63 20/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

7.053,12 € 

64 19/09/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

8.324,11 € 

65 20/07/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

17.668,69 € 

66 20/06/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - Relació de 
factures 260 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

5.387,09 € 

67 19/05/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

10.685,39 € 

68 18/04/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - Relació de 
factures 145 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

15.496,37 € 



69 22/03/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - Relació de 
factures 099 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

6.336,63 € 

70 22/02/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - Relació de 
factures 041 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

27.341,96 € 

71 19/04/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - REC II - 
Factures varies 

Insuficiència de 
crèdit 

22.495,62 € 

72 19/04/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - REC IV - 
Factures varies 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

50.060,13 € 

73 19/04/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - REC III - 
Factures varies 

Insuficiència de 
crèdit 

33.420,82 € 

74 20/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - REC XII - 
Factures varies 

Insuficiència de 
crèdit 

32.453,68 € 

75 21/10/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - REC X - 
Factures varies 

Insuficiència de 
crèdit, comunitat de 
bens i possible 
fraccionament. 

116.614,23 € 

76 21/06/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - REC VII - 
Factures varies 

Insuficiència de 
crèdit 

13.291,63 € 

77 22/06/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE 
D'OBRES - REC IX 

Possible 
fraccionament 

14.226,37 € 

78 22/06/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - REC VIII - 
Factures varies 

Insuficiència de 
crèdit 

2.368,33 € 

79 17/05/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedients de contractació  
CONTRACTE DE 
SERVEIS - REC VI - 
Factures varies 

Insuficiència de 
crèdit 

4.374,77 € 

80 21/04/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Expedient de 
contractació(fraccionament) 

CONTRACTE DE 
SERVEIS - REC V 

Possible 
fraccionament 

57.449,07 € 

81 25/08/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal 
RETRIBUCIONS 
COMPLEMENTÀRIES 

Concepte erroni de 
productivitat 

533,13 € 

82 24/08/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal GRATIFICACIONS 
Gratificacions Policia 
Local 

2.625,48 € 

83 27/09/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal 
RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 

nòmina mes de 
setembre 

383.589,19 € 

84 26/09/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal 
RETRIBUCIONS 
COMPLEMENTÀRIES 

Concepte erroni de 
productivitat 

614,68 € 

85 26/09/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal GRATIFICACIONS 
Gratificacions Policia 
Local 

7.790,29 € 

86 27/10/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal 
RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 

nòmina mes 
d'octubre 

382.289,59 € 

87 14/10/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal GRATIFICACIONS 
Gratificacions Policia 
Local 

4.791,46 € 

88 29/11/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal 
RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 

nòmina mes de 
novembre 

388.081,55 € 

89 24/11/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal GRATIFICACIONS 
Gratificacions Policia 
Local 

4.510,73 € 

90 22/12/2016 RECONEIXEMENT Despeses de personal RETRIBUCIONS nòmina mes de 702.601,44 € 



DE L'OBLIGACIÓ BÀSIQUES desembre 

91 20/12/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal GRATIFICACIONS 
Gratificacions Policia 
Local 

3.371,36 € 

92 07/07/2016 

ALTRES - 
aprovació bases 
reguladores 
procés de 
selecció. 

Despeses de personal 

ALTRES - L'import és 
indeterminat al ser 
l'aprovació de les 
bases reguladores 
del procés de 
selecció. 

Omissió en 
l'expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

1,00 € 

93 29/08/2016 
RECONEIXEMENT 
DE L'OBLIGACIÓ 

Despeses de personal 
RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 

nòmina mes d'agost 363.185,00 € 

1 18/04/2016   
Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Omissió de 
fiscalització prèvia 

103.982,09 € 

2 18/04/2016   
Expedients de subvencions 
i ajuts públics 

SUBVENCIONS DE 
CONCESSIÓ DIRECTA 

Omissió de 
fiscalització prèvia 

75.732,09 € 

3 25/05/2016   Despeses de personal PRODUCTIVITAT 
Possible periodicitat 
en els complements 
de productivitat 

5.131,85 € 

1   
RECONEIXEMENT 
DE DRETS 

  
LIQUIDACIÓ 
INDIVIDUAL 

TAXES 203,00 € 

Als efectes de donar compliment a allò establert a l’article 218 TRLRHL 
s’emet el present informe, el qual haurà d’elevar-se al Ple de la Corporació 
constituint un punt independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió 
plenària.  
Una volta presentat al Ple, el present informe haurà d’elevar-se al Tribunal 
de Comptes.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
17. ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS. 
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Peimahini patrimonial, SL. on 
manifesta que havent pagat la taxa de llicència d’obres i l’ICIO pels treballs 
de condicionament del local per a l’obertura d’activitat de comerç de 
material de construcció a l’engròs, vol acollir-se a la bonificació que 
contempla l’ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i taxa per llicència d’obres.,  
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de gestió 
tributària, l’entitat sol·licitant ha pagat la liquidació per la taxa de la llicència 
d’obres i l’ICIO per la construcció de magatzem de comerç de material per a 
la construcció al carrer Po número 41, d’Amposta, havent-se-li practicat la 
liquidació número 857896, per un import de 3.575,01 € havent-la pagat el 
dia 3 de desembre de 2015. 
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t, 
respectivament, amb la rúbrica bonificacions, i amb l’objecte de fomentar la 
implantació de comerç i industria, la possibilitat de concedir bonificacions 
fiscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i a l’ICIO a aquelles activitats 



empresarials, industrials, comercials o de serveis que se sol·liciten a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquest nou articulat aplicable a comptar del 
22 de juny de 2016, i atenent a les següents característiques: 
Plantilla mitjana Bonificació fora polígons Bonificació polígons 
1 sol treballador 50,00 % 75,00 % 
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 % 
De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 % 
D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 % 
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 % 
Les activitats empresarials que vagin destinades a cafeteries, pubs, bars, 
encara que aquests continguin en el projecte activitats infantils, lúdiques o 
altres els serà aplicable un percentatge lineal únic de subvenció d’un 10% 
sobre el cost de les taxes i llicències a les que fa referència la present 
ordenança que haguessin abonat efectivament en caràcter previ. 
Comprovació dels requisits: 
Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la 
documentació acreditativa del compliment  dels requisits previstos als 
apartats anteriors, pel qual sol·licita la bonificació que, per a l’apartat 
corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en 
la justificació de la creació dels llocs de treball. 
Requisit de temporalitat.  Es compleix amb el requisit de temporalitat de 
petició establert per l’art. 7.4. de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa, per 
quant no ha passat el termini d’un any des del pagament o la meritació de 
la mateixa (obertura efectiva de l’establiment). 
Requisit de la contractació de personal. L’interessat ha acreditat la 
contractació de dos persones per la qual cosa té efectivitat la bonificació 
aplicable a la creació de llocs de treball, situació que, atenent el que 
disposen les ordenances aplicables, haurà de mantenir durant el termini 
mínim de dos anys des de l’inici de l’activitat. 
Requisit d’instal·lació. El requisit d’instal·lació ja ha tingut lloc en el moment 
de la presentació de la sol·licitud per part del subjecte passiu segons 
s’indica en l’informe de la Regidoria d’indústria i empresa. 
Vinculació de la titularitat real de l’empresa que ha sol·licitat la llicència 
d’obres amb l’empresa que ha sol·licitat la llicència d’obertura 
d’establiments. La interessada acompanya a la seva petició una declaració 
responsable de la que es desprèn que les societats Peimahini patrimonial, 
SL., -que ha liquidat els tributs per la llicència d’obres- i Escayolas Niñerola, 
SL. –que ha liquidat la taxa per la llicència d’obertura d’establiment- estant 



constituïdes per les mateixes persones físiques i la titularitat real d’elles es 
ostentada per elles mateixes i que tots tributs han contribuït en endegar 
l’activitat de comerç de material de construcció a l’engròs. 
Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret: 
 Ordenança reguladora de l’ICIO: article 4 – Exempcions, bonificacions i 

reduccions. 
 Ordenança reguladora de la Taxa de llicència d’obres: article 7 – Exempcions 

i bonificacions. 
Per tot l’indicat el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següents 
acords: 
PRIMER. Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona 
interessada consistent en el 81,75 % de la quota liquidada pels indicats 
tributs. 
SEGON.  Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent 
detall: 
Liquidació Import Quantitat 

pagada 
% 

bonific
at 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat 
a tornar 

857896 3.575,01 3.575,01 81,75 2.922,57 2.922,57 
TERCER. Procedir a practicar una bonificació del 81,75 % dels tributs 
liquidats per un import de 2.922,57 € que s’aplicarà per transferència al 
compte indicat per la sol·licitant. 
QUART. Advertir a la interessada que aquesta bonificació quedarà 
supeditada al compliment de mantenir la plantilla mitjana declarada durant 
un termini mínim de dos anys des de que es va produir l’alta de l’activitat, 
en cas contrari l’Ajuntament reclamarà el reintegrament de la quantitat 
indegudament pagada. 
 
Vista la sol·licitud presentada per N.M.C. on manifesta que havent pagat la 
taxa de llicència d’obres i l’ICIO pels treballs de condicionament del local per 
a l’obertura d’activitat de botiga d’horticultura, vol acollir-se a la bonificació 
que contempla l’ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i taxa per llicència d’obres. 
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de gestió 
tributària, l’entitat sol·licitant ha pagat la liquidació per la taxa de la llicència 
d’obres i l’ICIO per les obres d’adaptació del local a l’activitat de botiga 
d’horticultura a l’Av. Catalunya, 87, d’Amposta, havent-se-li practicat la 
liquidació número 9000650, per un import de 42,03 € havent-la pagat el dia 
12 de desembre de 2016. 



Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t, 
respectivament, amb la rúbrica bonificacions, i amb l’objecte de fomentar la 
implantació de comerç i industria, la possibilitat de concedir bonificacions 
fiscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i a l’ICIO a aquelles activitats 
empresarials, industrials, comercials o de serveis que se sol·liciten a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquest nou articulat aplicable a comptar del 
22 de juny de 2016, i atenent a les següents característiques: 
Plantilla mitjana Bonificació fora polígons Bonificació polígons 
1 sol treballador 50,00 % 75,00 % 
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 % 
De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 % 
D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 % 
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 % 
Les activitats empresarials que vagin destinades a cafeteries, pubs, bars, 
encara que aquests continguin en el projecte activitats infantils, lúdiques o 
altres els serà aplicable un percentatge lineal únic de subvenció d’un 10% 
sobre el cost de les taxes i llicències a les que fa referència la present 
ordenança que haguessin abonat efectivament en caràcter previ. 
Comprovació dels requisits: 
Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la 
documentació acreditativa del compliment  dels requisits previstos als 
apartats anteriors, pel qual sol·licita la bonificació que, per a l’apartat 
corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en 
la justificació de la creació dels llocs de treball. 
Requisit de temporalitat.  Es compleix amb el requisit de temporalitat de 
petició establert per l’art. 7.4. de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa, per 
quant no ha passat el termini d’un any des del pagament o la meritació de 
la mateixa (obertura efectiva de l’establiment). 
Requisit de la contractació de personal. L’interessat ha acreditat la 
contractació de dos persones per la qual cosa té efectivitat la bonificació 
aplicable a la creació de llocs de treball, situació que, atenent el que 
disposen les ordenances aplicables, haurà de mantenir durant el termini 
mínim de dos anys des de l’inici de l’activitat. 
Requisit d’instal·lació. El requisit d’instal·lació ja ha tingut lloc en el moment 
de la presentació de la sol·licitud per part del subjecte passiu segons 
s’indica en l’informe de la Regidoria d’indústria i empresa. 
Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret: 
 Ordenança reguladora de l’ICIO: article 4 – Exempcions, bonificacions i 



reduccions. 
 Ordenança reguladora de la Taxa de llicència d’obres: article 7 – Exempcions 

i bonificacions. 
Per tot l’indicat el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següents 
acords: 
PRIMER. Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona 
interessada consistent en el 50 % de la quota liquidada pels indicats tributs. 
SEGON.  Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent 
detall: 
Liquidació Import Quantitat 
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900650 42,03 42,03 50 21,02 21,02 
TERCER. Procedir a practicar una bonificació del 50 % dels tributs liquidats 
per un import de 21,02 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat 
pel sol·licitant. 
QUART. Advertir a l’interessat que aquesta bonificació quedarà supeditada 
al compliment de mantenir la plantilla mitjana declarada durant un termini 
mínim de dos anys des de que es va produir l’alta de l’activitat, en cas 
contrari l’Ajuntament reclamarà el reintegrament de la quantitat 
indegudament pagada. 
 
Vista la sol·licitud presentada per J.C.P. on manifesta que havent pagat la 
taxa de llicència d’obres i l’ICIO pels treballs de condicionament del local per 
a l’obertura d’activitat de botiga de comestibles al detall i bar degustació, vol 
acollir-se a la bonificació que contempla l’ordenança reguladora de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa per llicència d’obres. 
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de gestió 
tributària, l’entitat sol·licitant ha pagat la liquidació per la taxa de la llicència 
d’obres i l’ICIO pel condicionament del local per a l’obertura d’activitat de 
botiga de comestibles al detall i bar degustació al carrer Tarragona, 32, 
d’Amposta, havent-se-li practicat la liquidació número 897891, per un 
import de 78,84 € havent-la pagat el dia 4 d’octubre de 2016. 
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t, 
respectivament, amb la rúbrica bonificacions, i amb l’objecte de fomentar la 
implantació de comerç i industria, la possibilitat de concedir bonificacions 
fiscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i a l’ICIO a aquelles activitats 
empresarials, industrials, comercials o de serveis que se sol·liciten a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquest nou articulat aplicable a comptar del 



22 de juny de 2016, i atenent a les següents característiques: 
Plantilla mitjana Bonificació fora polígons Bonificació polígons 
1 sol treballador 50,00 % 75,00 % 
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 % 
De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 % 
D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 % 
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 % 
Les activitats empresarials que vagin destinades a cafeteries, pubs, bars, 
encara que aquests continguin en el projecte activitats infantils, lúdiques o 
altres els serà aplicable un percentatge lineal únic de subvenció d’un 10% 
sobre el cost de les taxes i llicències a les que fa referència la present 
ordenança que haguessin abonat efectivament en caràcter previ. 
Comprovació dels requisits: 
Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la 
documentació acreditativa del compliment  dels requisits previstos als 
apartats anteriors, pel qual sol·licita la bonificació que, per a l’apartat 
corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en 
la justificació de la creació dels llocs de treball. 
Requisit de temporalitat.  Es compleix amb el requisit de temporalitat de 
petició establert per l’art. 7.4. de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa, per 
quant no ha passat el termini d’un any des del pagament o la meritació de 
la mateixa (obertura efectiva de l’establiment). 
Requisit de la contractació de personal. L’interessat ha acreditat la 
contractació de dos persones per la qual cosa té efectivitat la bonificació 
aplicable a la creació de llocs de treball, situació que, atenent el que 
disposen les ordenances aplicables, haurà de mantenir durant el termini 
mínim de dos anys des de l’inici de l’activitat. 
Requisit d’instal·lació. El requisit d’instal·lació ja ha tingut lloc en el moment 
de la presentació de la sol·licitud per part del subjecte passiu segons 
s’indica en l’informe de la Regidoria d’indústria i empresa. 
Distribució percentual del local per concurrència d’activitats en la mateixa 
llicència. Segons es desprèn del projecte tècnic presentat per l’interessat on 
es detallen es espais del local que seran ocupats pel comerç de queviures i 
els espais que seran ocupats pel bar-degustació, correspon establir les 
següents proporcions: 
 Comerç de queviures: 56,67 m2 que equival al 59,33 % del local. 
 Bar - degustació: 34,85 m2 que equival al 40,67 % del local. 
Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret: 



 Ordenança reguladora de l’ICIO: article 4 – Exempcions, bonificacions i 
reduccions. 

 Ordenança reguladora de la Taxa de llicència d’obres: article 7 – Exempcions 
i bonificacions. 

Per tot l’indicat el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següents 
acords: 
PRIMER. Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona 
interessada consistent en el 10 % de la quota liquidada per la part 
proporcional a l’espai destinat a bar - degustació i del 68 % de la quota 
liquidada per la part proporcional de l’espai del local destinat a botiga de 
queviures, pels indicats tributs. 
SEGON. Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent 
detall: 
Liquidació Import Quantitat 
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897891 78,84 78,84 31,81 3,21 35,02 35,02 
TERCER. Procedir a practicar una bonificació sobre els tributs liquidats per 
un import de 35,02 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat pel 
sol·licitant. 
QUART. Advertir a l’interessat que aquesta bonificació quedarà supeditada 
al compliment de mantenir la plantilla mitjana declarada durant un termini 
mínim de dos anys des de que es va produir l’alta de l’activitat, en cas 
contrari l’Ajuntament reclamarà el reintegrament de la quantitat 
indegudament pagada. 
 
Vista la sol·licitud presentada per M.F.D. en la que exposa haver realitzar 
una obra per reforma d’habitatge ubicat al carrer Sant Pere número 11 i per 
estar integrat dintre de la zona del casc antic demana se li apliqui la 
bonificació que contemplen les ordenances de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i taxa per llicència d’obres. 
En data 14 de gener de 2016 el sol·licitant va autoliquidar els conceptes 
tributaris generats a conseqüència de la llicència d'obres per rehabilització 
d’habitatge existent carrer Sant Pere número 11, amb les següents dades: 
Liquidació número 858864  
Base imposable   52.100,00 € 
Llicència d’obres 52.100,00 X 0,20 % = 104,20 € 
CIO 52.100,00 X 2,80 % = 1.458,80 € 
Pagat el dia 14/01/2016 1563,00 € 
Les ordenances fiscals reguladores de l'Impost sobre Construccions, 



Instal·lacions i Obres i de la taxa per llicència d’obres tenen establerta una 
bonificació fins al 95% de l'ICIO i de la Taxa per Llicència d’obres per les obres 
noves o de rehabilitació del casc antic amb el següent redactat: 
ICIO: Article 4: bonificacions - 3 
c) Històric – artístiques: Fins un 95% de la quota. 
 Per l’obra nova o de rehabilitació a la ciutat vella (casc antic). 
 Per l’obra nova o de rehabilitació al Barri del Grau, delimitat pels carrers 

Buenos Aires, Canal de la Dreta, Tarragona, Palau i Quer, i Dos de maig, 
quan es compleixin les següents condicions: 
 Les obres s’han d’efectuar sobre una edificació que tingui al menys 

quaranta anys. 
 Han de destinar-se a habitatge. 

Taxa llicència d’obres: Article 7: exempcions i bonificacions - 3 
c) Històric – artístiques:  Fins un 95% de la quota. 
 Per l’obra nova o de rehabilitació a la ciutat vella (casc antic). 
 Per l’obra nova o de rehabilitació al Barri del Grau, delimitat pels carrers 

Buenos Aires, Canal de la Dreta, Tarragona, Palau i Quer, i Dos de maig, 
quan es compleixin les següents condicions: 
 Les obres s’han d’efectuar sobre una edificació que tingui al menys 

quaranta anys. 
 Han de destinar-se a habitatge. 

Segons resulta de la certificació cadastral descriptiva i gràfica d’aquest immoble 
té una antiguitat de més de 86 anys. 
Segons informe del Departament d’obres el sol·licitant va obtenir de la Junta de 
Govern Local llicència per a la rehabilitació de l’habitatge el dia 1 de febrer de 
2017 i el dia 27 de febrer de 2017 aportà certificat final d’obra de la reforma 
realitzada. 
Atenent el que disposen: 
 Ordenança fiscal núm. 5 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

Article 4: Bonificacions per obra nova o de rehabilitació a la zona del grau. 
 Ordenança fiscal núm. 11 – Taxa per la concessió de llicències 

urbanístiques. Article 7: Exempcions i bonificacions. 
En base als antecedents indicats i dels fonaments de drets aplicables a la 
sol·licitud el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Sotmetre al Ple de la Corporació la consideració de si concorren 
tots els criteris establerts per l’ordenança per poder aplicar la bonificació 
del 95% de la quota tributària. 
SEGON. En cas d’acceptar la concurrència dels requisits, atorgar una 
bonificació d’un 95 % a sobre de l’import pagat pels conceptes de l’ICIO i 



Llicència d’obres atenent al següent detall: 
Liquidació Import pagat Data pagament Bonificació 

858864 1.563,00 14/01/2016 1.484,85 
TERCER. L’import total a devolucionar en concepte de bonificació dels 
tributs d’ICIO i de Llicència d’Obres ascendeix a 1.484,85 € que s’haurà 
d’abonar al compte indicat per l’interessat. 
 
18. INFORME TRIMESTRAL MINHAP – 1R TRIMESTRE 2017. 
Així mateix es dona compte de l’informe d’Intervenció següent: 
“I.- Antecedents. 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (endavant LOEPSF), regula el principi de 
transparència com a base del funcionament de les Administracions 
Públiques. A l’article 6 s’estableix l’obligació de les Administracions 
Públiques de subministrar tota la informació necessària per al compliment 
de les disposicions de dita llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el 
seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i 
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació 
i tractament de les dades. 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, ha desenvolupat les obligacions de 
subministrament de informació previstes en la LOEPSF. Concretament, 
l’article 16 recull les obligacions trimestrals de informació de les entitats 
locals. 
Atenent a la disposició transitòria única de la Ordre, aquest article ha entrat 
en vigor el dia 1 de gener de 2013.  
L’article 4 de la Ordre imposa la centralització del compliment de la 
obligació de remissió i recepció de informació “En les Corporacions Locals, la 
intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions”. 
II.- FONAMENTS DE DRET. 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

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

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

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

Sostenibilitat Financera. 



 Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012. 
 Ordre HAP/2082/2014, per la qual es modifica l’Ordre 

HAP/2105/2012, 
III.- INFORME. 
1. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF, i el desenvolupament 
del mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, concretament els articles 4 i 
16 de la mateixa, aquesta Interventora ha complert amb la seva obligació 
de remissió de subministrament de la informació trimestral corresponent al 
primer trimestre de 2016, en temps i forma, el darrer 29 d’abril de 2016. 
Havent-se tramés la totalitat de la informació requerida pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públicas a través de la plataforma telemàtica 
habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al 
present informe justificant de la remissió. 
2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de 
remissió, és part de la que es recull a l’article 16 de la Ordre 
HAP/2105/2012, i s’ha materialitzat en els formularis que ha dissenyat la 
Subdirección General de Estudios Financieros y Financiación de las 
Entidades Locales, complimentats a través de la Oficina Virtual abans 
citada. S’adjunta còpia impresa dels formularis remesos.  
Respecte l’Ajuntament d’Amposta i el Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre: 
Datos presupuesto actualizado y ejecución 
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica 
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes 
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros 
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes 
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras 
F.1.1.8 Remanente de Tesorería 
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería 
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones 
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con 
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 
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Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 
Anexo IA4 Avales de la Entidad 
Anexo IA5 Flujos internos 
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones 
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones 
Anexo IB4 Operaciones atípicas 
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de 
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos" 
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos) 
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP 
Respecte l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM: 
F.1.2.0 Actualización de Estados financieros, situación de ejecución y deuda 
F.1.2.1 Balance ORDINARIO 
F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias ORDINARIO 
F.1.2.9 Calendario y Presupuesto Tesorería 
F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos 
F.1.2.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda 
F.1.2.14 Perfil vencimiento de la deuda a 10 años 
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 
F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC 
F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 
ID3 Adicional Pérdidas y Ganancias 
ID4 Información Provisiones 
ID5 Transferencias recibidas 
ID6 Inversiones en activos no financieros 
ID7 Inversiones Financieras empresas del grupo 
ID8 Actuaciones efectuadas por empresas públicas 
ID9 Transferencias concedidas 
ID10 Financiación afectada 
3. La informació relativa a l’Ajuntament d’Amposta s’ha subministrat partint 
de les dades vigents a 31/03/2017, les previsions realitzades per a 
l’elaboració del Pla Pressupostari 2017-2020 i analitzant l’evolució 
tendencial dels darrers anys. Concretament, pel que respecta a les 
Obligacions Reconegudes Netes, respecte el capítol I s’ha previst que el total 
d’obligacions reconegudes serà aproximadament de 9.304.757,74 euros. 
Respecte el capítols II s’ha previst que les obligacions reconegudes 
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ascendiran a 5.599.500 euros, i al capítol IV 2.580.000 euros. Als capítols III, 
VII, VIII i IX s’ha previst una execució del 100% i, finalment, respecte el 
capítol VI, les inversions previstes ascendeixen a 1.887.844,03 euros. Pel 
que fa als Drets Reconeguts, s’ha partit dels drets reconeguts a l’exercici 
anterior, així com de les previsions realitzades per a l’elaboració del Pla 
Pressupostari 2017-2020.  
4. Pel que respecta a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, les dades i 
estimacions realitzades són les facilitades per dita societat mercantil via 
email.  
5. Finalment, en relació al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre 
aquests no han facilitat la informació requerida en varies ocasions per qui 
subscriu. Per tant, no s’han pogut facilitar les seves dades.  
IV.- CONCLUSIONS DEL INFORME D’AVALUACIÓ. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de març de 
2016, l’Ajuntament d’Amposta, en termes consolidats, compleix amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa. En 
referència al període mig de pagament, l’Ajuntament d’Amposta presenta 
unes dades de 23,58, l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, de 25 i el 
Consorci del Museu de les TTEE de 62,25. Finalment, la rati del deutes se 
sitúa en un percentatge inferior al 75%. No obstant això, s’haurà de portar a 
terme el pertinent seguiment de l’execució del pressupost per ajustar les 
estimacions a l’evolució efectiva del mateix 
 
19. INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT – 1R TRIMESTRE 2017. 
Es dona compte que el període mig de pagament referit al primer trimestre 
de 2017 calculat d’acord amb allò que s’estableix al Reial Decret 635/2014, 
de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període 
mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, és de 24,98 dies. El Ple de la 
Corporació resta assabentat. 
 
20. INFORME DE MOROSITAT – 1R TRIMESTRE 2017. 
A continuació es dona compte i el Ple de la Corporació resta assabentat dels 
llistats trimestrals de morositat corresponents al primer trimestre de 2017 
comunicats al Ministeri d’acord amb el que disposa l’article 4.1,b) de l’Ordre 
HAP/2015/2013, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 



d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
21. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT XI. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les 
obligacions d’exercicis anteriors que consten a la relació número 318, de 29 
de maig de 2017, que ascendeix a 789,66 euros, i que comença amb 
Tecnosport simar SL., per import de 211,28 euros, i finalitza amb Parrot 
Talarn, Josep, per import de 578,38 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 19 
de maig de 2017. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar les obligacions 
d’exercicis anteriors, per import total de 789,66 euros. 
 
22. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT XII. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les 
obligacions d’exercicis anteriors que consten a la relació número 319, de 29 
de maig de 2017, que ascendeix a 641,30 euros, i que comença amb Ebre 
line, SL., per import de 423,50 euros, i finalitza amb R.I.M.G., per import de 
217,80 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 de maig de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC – CP, del membre del grup de PxC i de la 
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les 
factures incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 
641,30 euros. 
 
23. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP, PEL DRET A NO PERDRE 
L’HABITATGE DE PRIMERA RESIDÈNCIA A CONSEQÜÈNCIA DE NO PODER 
ASSUMIR EN PART EL PAGAMENT DE LES QUOTES MENSUALS DE 
L’HIPOTECA. 
Defensa la moció la Regidora Sra. Anna Tomàs. 
Seguidament es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“Atès que una part d’ampostins i ampostines tenen greus problemes 
econòmics per fer front a les dures càrregues hipotecàries de l’habitatge de 
primera residència per la falta de recursos econòmics resultat de la crisi i 
dels baixos salaris. 
Atès que no és just que els ampostins i ampostines que estan contribuint 
des de sempre amb el pagament dels impostos municipals en al marxa 
diària de la nostra ciutat, i no es poden acollir a les ajudes socials existents, i 
donat que no volem que quedin exclosos del dret a un habitatge digne. 
Atès que hem de procurar que no perdin la seva vivenda habitual (primera 
residència), l’administració tenim el deure d’ajudar-los per tal que no s’arribi 
al desnonament i la exclusió social que això comporta. Per tant, es fa 
necessari ajudar a aquestes persones que ara no disposen d’uns ingressos 
mínims que els permetin destinar-los a l’habitatge de primera residència. 
Proposta d’acord 
1. Establir una convocatòria d’ajuts al pagament de les quotes mensuals de 
la hipoteca de la primera residència, per un temps limitat, destinat a 
persones amb ingressos inferiors o iguals a 655,20 €/mensuals i en cas de 
matrimoni o dues persones que convisquin 1330,40 €/mensuals (paràmetre 
de referència establert en altres ajuts per l’ajuntament d’Amposta).” 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz diu que s’absté perquè es deixa oberta. 
Estant d’acord en el fons però l’Ajuntament no pot ser el salvavides de 



tothom, però sí que es poden donar ajudes i vol veure les condicions de la 
hipoteca de cada cas. Seria interessant saber de quanta gent estem parant 
també de la quantitat econòmica. 
La Regidora Isabel Ferré comenta que si es tracta d’estudiar la moció, la 
votaran a favor, però si es tracta d’aprovar la convocatòria s’abstindran 
perquè s’han de tenir més paràmetres a part dels ingressos de la família. 
La Regidora Sra. Anna Tomàs explica que la convocatòria està oberta a unes 
bases que s’han de treballar entre tots i s’han de tenir en compte molts 
paràmetres, per tant accepta, que es tracti d’estudiar-la. 
El Sr. Alcade diu que s’ha comentat que l’Ajuntament hauria d’ajudar i 
explica que actualment tenim més de 170 tipus d’ajudes diferents, les quals 
no són totes de l’Ajuntament i diu que tenen una tècnica que paga 
exclusivament l’Ajuntament  i ajudem i assessorem aquestes persones 
afectades per la qual cosa li proposa al grup socialista que retiri la moció i si 
en els plans socials hi ha alguna cosa que es pot modificar per atendre 
millor les necessitats que tenen aquestes persones afectades, que es faci. 
La Sra. Anna Tomàs diu que no li agradaria retira la moció ja que hi ha 
persones que no es poden acollir a aquests ajuts socials perquè tenen un 
sou. El que sí que poden modificar la proposta d’anar adreçades a les 
persones que no arriben a aquest llindar de pobresa. Aquest import es van 
basar amb l’impost de les ajudes que es donen a les persones pensionistes. 
Comenta que treballaran aquets bases que l’Alcalde diu que estant 
treballant. 
El Sr. Alcalde li torna a demanar que la retiri perquè el que estant 
demanant, ja tenen unes bases que contemplen aquestes necessitats, si bé 
es poden modificar amb la tècnica de serveis socials. 
La Sra. Tomàs acaba dient que la poden retirar, però si les ajudes que ja 
existeixen no cobreixen les necessitats que aquí es recullen, tornaran a 
presentar la moció. 
Després de les intervencions anteriors, el grup del PSC – CP retira la moció 
de l’ordre del dia. 
 
24. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC, PER DEMANAR UNA 
INVESTIGACIÓ DEL CAP D’AMPOSTA, PER COMPROVAR LES DENÚNCIES DE 
FALTA D’ESPECIALISTES I PERSONAL EN GENERAL. EL FET QUE NO ES 
COBREIXIN LES BAIXES DEL PERSONAL. LA FALTA DE VACUNES. 
Defensa la moció el Regidor Sr. German Ciscar. 
Seguidament es dona lectura a la moció que diu: 
“Tenim queixes tant de ciutadans com de personal del CAP, respecte al fet 



que falten especialistes, per exemple en pediatria. 
També tenim queixes de què les baixes del personal no són cobertes. 
Si tenim un CAP que per culpa de les retallades ja està saturat, si no es 
cobreixen les baixes, la situació encara empitjora molt més, 
Ens arriben queixes del mateix personal de falta de vacunes, s’han enviat 
cartes als pares dient-los que vinguin l’any que ve a vacunar-se. I podríem 
continuar amb més queixes. 
No estem al Pol Nord, ni al mig del desert. Som una capital de comarca de 
Catalunya, la qual gestiona gairebé 9.000 milions d’euros en sanitat. 
Per això demanem: 
Fer un estudi de la situació mèdica del CAP d’Amposta, per comprovar 
aquestes denúncies, i si són certes exigir la solució immediata d’aquestes.” 
Intervencions dels membres: 
El Sr. Miró diu que està totalment d’acord amb la moció. El CAP no funciona 
bé i hem de vetllar perquè la ciutadania rebi la màxima atenció i més ara 
que jubilaran a un metge pediatra que fa moltes tasques. Li demanen al Sr. 
German que també li dirigeixin la moció a l’ICS. 
La Sra. Isabel Ferré diu que si és fer un estudi estan d’acord, ja que tenen 
moltes queixes del CAP i de pediatres només n’hi ha dos.  Si un ha marxat 
no ho sap i si es pot estudiar la situació la votaran a favor. 
El Sr. Alcalde diu que arran de la moció  s’ha posat en contacte amb el 
CATSALUT i els traslladaran a tots els grup la resposta que els han donat la 
qual llegeix en veu alta. 
El Sr. German diu que els discursos tenen poca credibilitat perquè el motiu 
que la gent marxi fora, és perquè no els paguen prou, perquè amb el que es 
gasten amb ambaixades poden tenir més pediatres a les Terres de l’Ebre i 
no oferir 60.000 € per cobrir urgència del CAP d’Amposta. 
El Sr. Alcalde respon al Sr. German i li diu que ha posat exemples i ells 
podrien dir-li que fer amb els 16.000 milions d’euros que van a Madrid i no 
tornen tindrien una millor sanitat. 
El Sr. German diu que si haguessin de pagar el deute que han generat a 
Barcelona tindrien més diners per contractar professionals. 
El Sr. Alcalde acaba dient que és un tema que no s’ha discutir en aquest Ple. 
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, 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, 
acorda aprovar la moció transcrita 
 



25. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP, PER L’ARRANJAMENT DEL 
VIAL PERIMETRAL SITUAT AL LÍMIT SUD-EST SUD-7 DEL POUM. 
Defensa la moció el Regidor Sr. Francesc Miró. 
Tot seguir es dona compte de la moció que diu: 
“Atès que el vial perimetral que hi ha al sud-est del SUD-7 del POUM, 
concretament entre la carretera de St. Jaume i la rotonda d’inici del carrer 
Taradellas- Escola Agrària, és una de les principals entrades a la nostra 
ciutat. Circumstància per la qual hi ha un trànsit molt important de vehicles 
pel que fa a la entrada com a la sortida d’Amposta tant per la carretera de 
St. Jaume com per l’accés nord de la N-340. 
Atès que aquest accés està en pèssimes condicions tant pel que fa al ferm 
com a les proteccions laterals. 
Atès que tant en la seva amplada com en el seu traçat no s’adeqüen a 
l’intens trànsit rodat. 
Proposta d’acord 
Únic. Fer un arranjament integral de l’anomenat vial, tant pel que fa al seu 
paviment, com a l’amplada del mateix i el seu traçat.” 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rossita Pertegaz diu que votaran a favor perquè hi ha un 
tram amb molt mal estat. 
El Sr. Alcalde explica que l’Ajuntament té al pressupost una partida de 
700.000 € per arranjament de camins i 200.0000 € en asfaltats, on està 
inclòs aquest vial ja que també han rebut moltes queixes i per tant votaran 
a favor. L’arranjament d’aquest tram estava inclòs en un projecte global de 
l’Estat. però com veuen que triguen molt i que els tècnic municipals han 
valorat en 20.000 € el cost d’arranjament, han decidit que ho farà 
l’Ajuntament directament.  
El Sr. Francesc Miró diu que són coneixedors del projecte al qual ja van 
presentar una esmena. El tram en qüestió està en pèssimes condicions i 
fins i tot hi ha un sot molt profund.  
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda prestar al seva aprovació a la moció de la que se n’ha 
donat compte. 
 
26. PRECS I PREGUNTES. 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz formula els precs i preguntes següents: 
- En primer lloc vol felicitar l’equip de govern per la Festa del Mercat a la 
Plaça, per la duplicitat del cost de la mateixa. HI ha gent que li ha parlat en 
aquets sentit i per això ha demanat a la Regidora de Cultura el seu 



pressupost i el cost total de la Festa. 
- Prec: Quan s’anunciï un esdeveniment del Mercat a la Plaça, li agradaria 
que es fes arribar a tot el gremi de restauradors d’Amposta. Es tracta del 
sopar a les fosques on van haver alguns restaurants que no sabien res. 
Comenta que al programa de la Festa del Mercat a la Plaça, hi havia 
anunciats restaurants que no sabien que participaven al sopar a les fosques 
i estaven rebent trucades de reserves i ells no en tenien coneixement. 
El Sr. Alcalde explica que es van enviar més de 200 cartes per la qual cosa li 
agrairia que els digués quins restaurants són per poder-ho solucionar. 
Finalment, tant l’Alcalde com la Regidora de cultura reconeixen l’error. 
- Preguntes: Li han arribat queixes dels veïns de la Plaça del Mercat que els 
han dit que hi ha vehicles que no són de veïns i circulen per allí a molta 
velocitat. La pregunta és si es posaran mesures per evitar aquests 
problemes, ja que en aquesta època  hi ha un increment de ciutadans a la 
Plaça i fa poc van estar a punt d’atropellar a un nen. 
El Regidor de Governació, Miquel Subirats informa que s’ha demanat una 
proposta al Cap de la Policia Local per tal d’arreglar aquesta situació i 
segurament serà la col·locació de pilons que només podran baixar els veïns, 
però encara ho estant treballant.  
La Sra. Pertegaz demana que no es trigui molt. 
- Al mes de febrer es va fer la Festa de la Carxofa i el dia 28 de febrer la 
Regidora de Turisme els va informar que la venta de tiquets no havia anat 
tant bé com els anys anteriors, per la qual cosa va demanar la relació de 
tiquets venuts i encara no els ho han fet arribar. 
La Regidora de Turisme diu que té raó i que a la propera comissió ho 
adjuntaran, doncs la tècnica de turisme no se’n va recordar de portar les 
dades. 
- Respecte a l’actuació de la Sarsuela, vol saber si els van donar el suport 
des de l’Ajuntament per fer-ho a la Lira i diu que els haurien pogut posar al 
programa de la Festa del Mercat a la Plaça. 
La Regidora de Cultura, explica que els van donar suport en la venda 
d’entrades i també els van cedir el local de la Lira. Pel que fa al programa no 
el van incloure al programa perquè no ho van creure convenient, però els 
van posar a l’Agenda Cultural, perquè era un acte fora de programa, com 
altres activitats que tampoc es van incloure. 
La Sra. Pertegaz creu que s’hauria d’haver posat al programa. 
 
El Regidor Sr. German Ciscar formula els precs i preguntes següents: 
- Prec: Al carrer Mestre Casanoves molts vehicles aparquen malament i li 



demana al Regidor de Governació que prengui nota. 
- Prec: Hi ha Fundacions a Amposta on l’Ajuntament col·labora i s’ha adonat 
que les mateixes compren fora d’Amposta i no ho troba coherent, pensa 
que s’hauria de fer alguna cosa. 
El Sr. Alcalde diu que està d’acord i els ho recordaran. 
- Comenta que a una senyora l’anaven a fer fora de casa i ella igual pagava 
el lloguer a un senyor que no n’era el propietari. S’hauria d’avisar a serveis 
socials per a que no es continuï estafant a la gent. A més a aquesta senyora 
la feien netejar l’escala i no s’hauria de permetre ja que estem davant 
d’autèntics estafadors que enganyen a persones necessitades fent-los 
pagar lloguer de pisos que no són seus. 
 El Sr. Alcalde entén la indignació i diu ho parlarà amb la Policia Local i la 
Coordinadora de Serveis Socials per buscar una solució. 
 
El Regidor Sr. Francesc Miró formula els precs i preguntes següents: 
-Pregunta: Per ficar-nos en antecedents: Al Patí tenim 2 treballadors. Un és 
el Director i l’altre un auxiliar administratiu. És això?.  
El primer, tots sabem que té oberta la instrucció d’un expedient disciplinari, 
perquè ell mateix s’autoadjudicava  per mitjà de la seva empresa, serveis 
per prestar a l’ajuntament la qual cosa no podia fer i vostè des d’aleshores 
ja era Alcalde i amb el vist i plau de la regidora de cultura.  
Autoadjudicacions de contractació que s’ha anat fent fins fa poc. Despeses 
on fins que és fa la factura no se sap l’import econòmic de les mateixes, és a 
dir no sabem si s’ajusten econòmicament al treball realitzat i deixant a la 
voluntat del qui la fa el seu import . Factures que tenen el vist i plau de la 
regidora de Cultura. Tothom pot entendre que això és una falta, al nostre 
entendre greu o molt greu però en tot cas hi ha mecanismes a l’ajuntament 
que ho determinaran.  
Aquest mateix treballador, sent vostè Alcalde el 20 de setembre de 2015, 
per encadenament de contractes vostè el passa de temporal a indefinit. 
Aquesta formula era pròpia de l’anterior govern de Manel Ferré, pràctica 
que tothom enteníem en la que vostè volia acabar. Sap que diuen pel 
poble? Jo crec que sí que ho sap perquè en alguna ocasió ha contestat pel 
Facebook. Que en el tema de les contractacions tot continua com abans. 
I ara què?, ara premi, al treballador li donem una compatibilitat. És legal? Si 
ho diu la Secretària en l’informe és així. És étic?: NO. Es poden esperar  a 
saber el resultat final de l’expedient disciplinari. Avui mateix de manera 
extraordinària han fet comissió per passar la compatibilitat al Ple, quan en 
un altre cas no ho han fet. 



Respecte de l’altre treballador, un auxiliar administratiu en quan a la relació 
contractual exactament el mateix, per encadenament de contractes el 19 
d’abril d’aquest any el passen de temporal a indefinit. Miri, ara ja li dic, 
aquest procediment és anormal i suposo que en l’advertiment de la 
Secretària. I vostè té mecanismes per corregir-ho. 
Sí, ja sé que vostè em dirà que han fet proves, però quines proves: a 
l’auxiliar administratiu li demanen: Tasques de difusió i comunicació de les 
activitats i serveis del Centre d’Art de les Terres de l’Ebre LO PATI, Formació 
específica en màrqueting i publicitat i experiència mínima acredita d’1 any 
en tasques de comunicació i difusió d’equipaments o projectes culturals 
relacionats en arts visuals, això sí, amb una titulació mínima (graduat 
escolar, ESO, FP I o equivalents)  
Tot això per un auxiliar administratiu?. Si vostè estés al meu lloc què 
pensaria? La resposta és ben senzilla, no creu? Que aquí no ha canviat res i 
fan vestits a mida com abans. Recorda el rebombori del lloc de treball a 
l’oficina de turisme.   
I mentre tot això passa vostès amortitzen un lloc de treball, una manera 
molt legal per treure’l de l’ajuntament a un treballador que portava més de 
30 anys a la casa. És a dir, als que porten dos anys els hi arreglen per a fer-
los indefinits i a l’altre Bai, bai, com diuen els italians. 
Solament constato un fet, vostè sap com vol governar. I la meva pregunta 
és, Què passa en “LO PATI”? 
El Sr. Alcalde diu que és complicat parlar d’un treballador que té un 
expedient obert. La tipificació de la falta està feta i està ara en període 
d’al·legacions. Nosaltres, en el moment en que es detecta, a partir de les 
actuacions de la Sra. Rossita Pertegaz, demanem informació sobre qui hi ha 
darrera aquesta empresa i tot i que hi ha propostes de depesa, no sabem 
qui hi ha al darrera de la mateixa. Tant aviat com es va saber, vam actuar de 
forma immediata. Hem seguit el procediment que ha marcat l’instructor. 
El tema del personal és molt complicat, tenim una llei d’estabilitat 
pressupostària que xoca amb la normativa laboral i nosaltres fem prevaldre 
la normativa laboral, que és la que defensa als treballadors. El tema de la 
compatibilitat és el que és i som transparents, ho hem explicat tot. Aquesta 
pràctica ja venia de governs anteriors els quals van obrir expedients 
disciplinaris  i es va respectar amb la proposta de l’instructor. Nosaltres 
respectem el procediment administratiu. I ja que vostès van donar 
recolzament a Rajoy, podrien mirar de modificar la Llei d’estabilitat 
Pressupostària. 
El Regidor Sr. Francesc  Miró, respon al Sr. Alcalde que el tema d’Espanya li 



pot. Li recorda que el PSC va votar NO a Rajoy. Ell en cap moment li ha 
discutit el tema de  l’empresa sinó el tema del concepte. ÉS veritat que han 
fet proves per a contractar durant sis mesos i ho han ampliat a sis mesos 
més. El nivell d’estudis que demanaven no pertocaven per al lloc de treball, 
però són vostès els que governen. 
El Sr. Alcalde diu que en el moment en que es va detectar la situació 
anòmala es va aturar tot i en el cas de la contractació laboral s’ha fet tot 
correcte. 
El Sr. Miró diu que de tratges a mida sí que se n’han fet. 
El Sr. Alcalde acaba dient que posen tots els mitjans necessaris per a que tot 
sigui transparent. 
- Prec: Una veïna del carrer Ítaca diu que hi ha un problema de circulació ja 
que els vehicles circulen molt ràpid. 
El Sr. Alcalde diu que és cert i que se li ha passat al nou cap de la Policia 
Local i al Coordinar de Serveis els quals faran una proposta de reordenació. 
- D’altra banda, pel que fa a les pilones que hi ha davant del mercat, creu 
que s’haurien de treure perquè molta gent es fa mal i no té sentit que 
estiguin ara ja que es van posar quan es podia transitar però ara no tenen 
cap funcionalitat. També vol saber com està el tema de l’escultura, un riu de  
música. 
El Sr. Alcalde pren nota del tema de les pilones per a que s’estudiï des de 
governació, per si es treuen o si se’n posen unes altres. 
Pel que fa a l’escultura, s’està estudiant el pressupost i també la possibilitat 
de fer-se en làser per a que surti més barat, tal i com ens va proposar. 
 
La Regidora Sra. Isabel Ferré formula els precs i preguntes següents: 
- Caixer del Poble Nou vol saber si finalment es posarà.  
El Sr. Alcalde explica que en principi l’entitat que va guanyar va ser el Banc 
de Sabadell però va haver un problema de connexió de la fibra, el qual ha 
de resoldre l’Ajuntament. Aquest divendres quan es signi el préstec, 
preguntarem al Banc de Sabadell en quina situació està el caixer i ja els ho 
traslladarem. El caixer el posen ells i la fibra l’hem de posar l’Ajuntament. 
La Sra. Ferré diu que espera que la situació no acabi així i espera que ho 
negocien bé i l’Ajuntament no hagi d’assumir aquest cost. Espera la decisió 
final. 
- Festa del Mercat a la Plaça. No saben perquè van treure el bodegó de la 
Plaça de l’Ajuntament la qual antigament era la Plaça del Mercat. 
El Sr. Alcalde està d’acord i així ho han traslladat tant a la regidora de 
Cultura com al Director de la Festa del Mercat per tal que es continuïn fent 



les actuacions a la Plaça de l’Ajuntament. 
La Sra. Ferré agraeix la rectificació. 
- També demana que els facin arribar un informe des de Secretaria referent 
a tot el procediment de la contractació de la Direcció del Mercat a la Plaça 
així com la possible incompatibilitat entre l’Associació de Teatre i Circ i 
l’adjudicatari. 
- En referència al carrer Major, quan es van acabar les obres d’urbanització, 
es va sol·licitar al Director del Museu que es posés un planell explicatiu i vol 
saber si existeix la voluntat o no de posar-lo.  
La Regidora de Cultura informa que la voluntat de posar-lo existeix i està 
inclosa al projecte, l’únic que fa falta és portar-ho a terme, també als edificis 
modernistes. S’està treballant conjuntament amb Turisme. 
La Regidora Sra. Ferré diu que li sembla bé la idea i també proposa que es 
col·loqui un planell explicatiu al Pont Penjant. 
- Tema dels solars bruts, que empitjora amb l’estiu i suposen que des de 
l’Ajuntament ja s’han enviat totes les cartes però creu que s’ha de fer alguna 
cosa més perquè els solars continuen estant bruts i les persones que viuen 
al costat ho pateixen molt, com per exemple a Valletes i sap que és una 
qüestió problemàtica i vol saber quina solució hi ha. 
El Regidor de Governació diu que fa molts anys que està aquesta 
problemàtica. Explica que l’Ajuntament ha enviat les cartes i la voluntat 
seria que als 15 dies que s’hagi rebut la carta, i no s’hagi netejat el solar, ho 
pugui fer subsidiàriament l’Ajuntament i després repercutir el cost als 
propietaris. 
- D’altra banda, la Sra. Ferré diu que el Sr. Alcalde ha fet unes declaracions 
en les que diu que té la intenció d’abocar aigua de les xarxes pluvials al 
Canal i demana l’informe del tècnic de les conseqüències que tindrà 
l’Ajuntament si no té l’autorització per fer-ho. 
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament ha demanat autorització per entrar al 
Canal però no ha de demanar autorització per abocar al Canal, perquè 
actualment l’Ajuntament ja està abocant aigües pluvials en diferents punts 
del Canal. 
La Sra. Isabel diu que amb aquestes explicacions ja es queda per 
contestada, ja que pensava que necessitava autorització per abocar i per 
tant ja no necessita cap informe. 
El Sr. Alcalde li diu que encara que no necessiti l’informe li farà arribar 
igualment la sol·licitud que es va fer per entrar al Canal. 
La Sra. Isabel, torna a dir que no el necessita. 
El Sr. Alcalde diu que van estar a punt de signar un conveni per fer nous 



abocament i la Comunitat de Regants no els ho deixen fer ja que són els 
competents per autoritzar-ho segons la Confederación Hidrogràfica del 
Ebro, per tant ens quedarem amb els abocaments que ja estem fent, donat 
que la Comunitat de Regants no ens autoritza per fer més punts. 
- Passant a un altre tema la Sra. Ferré diu que tenen un problema amb les 
convocatòries de les comissions informatives i demana que es solucionin. 
El Sr. Alcalde pren nota del prec. Comenta que tots han patit aquesta 
situació, ell mateix va patir la duplitcitat de les sessions de les comissions 
amb les seves tasques professionals, però tot i que és molt complicat 
consensuar-ho, no deixaran d’intentar-ho. Tot i això, sempre hi haurà algun 
regidor que no podrà vindre. Cada comissió ha de trobar el millor dia. 
 
URGÈNCIES. 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS I LA REGIDORA NO 
ADSCRITA SOBRE LA MOCIÓ DE LA COORDINADORA ESTATAL DE DEFENSA 
DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS, EN DEFENSA DE LES PENSIONS 
PÚBLIQUES. 
Finalment es dona compte de la moció de la Coordinadora estatal de 
defensa del sistema públic de pensions, en defensa de les pensions 
públiques que ha estat assumida com a pròpia per la totalitat dels grups 
politics municipals (EA –AM, CiU, PSC – CP i PXC) i la regidora no adscrita, 
Sra. Rosa Pertegaz i que es transcriu a continuació: 
“La presentació d'aquesta moció respon a la certesa que estem vivint una 
situació de pèrdua de drets socials i individuals, molt especialment en 
l'àmbit de les pensions. No es tracta d'una apreciació sinó d'una certesa, 
d'una constatació avalada per les dades de diferents organismes. 
La crisi econòmica actual, que ara no és moment ni lloc per valorar-la, ha 
tingut com a conseqüència l'augment de l'atur, l'existència d'uns salaris més 
baixos i, com a reacció davant la incertesa, la disminució demogràfica. 
D'altra banda, el Fons de Reserva creat amb el Pacte de Toledo està a punt 
d'esgotar-se per l'ús no previst que ha fet el Govern espanyol. Darrerament, 
durant 2016, s'ha parlat molt de les pensions. Cal tenir present que el 
Sistema Públic de Pensions ha tingut ja dues reformes durant els últims cinc 
anys i, en lloc de donar-li l'estabilitat buscada teòricament, no han fet més 
que rebaixar el poder adquisitiu de les pensions i portar-les, d'aquí a uns 



quinze anys, a una situació que en lloc de permetre viure servirien 
únicament per sobreviure amb penúries. 
Veiem que l'economia va créixer en el primer i segon trimestre de 2016 un 
3,4%, i el tercer un 3,2% segons dades del propi Govern. Si mirem l'atur, ha 
baixat: a Catalunya ha passat, entre 2015 i 2016, del 17,7% al 14,9%; a 
Espanya, en el mateix període, ha passat del 20,9% al 18,6%. Si tenim 
creixement i baixa l'atur, les pensions haurien de poder recuperar 
lentament. Si mirem els salaris, veiem que han baixat de mitjana un 0,3% 
entre setembre de 2015 i 2016. Si mirem les càrregues socials, els diners 
què els empresaris han de dipositar a la Seguretat Social, veiem que han 
baixat un 0,9% gràcies a les bonificacions que s'apliquen a les cotitzacions. 
Interrelacionant aquestes dades veiem que les pensions públiques no 
poden recuperar-se. Les conseqüències de la reforma laboral, 
conjuntament amb l'última reforma de les pensions, té i tindrà un impacte 
nefast en la situació econòmica dels pensionistes i, encara més, en la dels 
futurs pensionistes. Creix l'economia, hi ha menys atur però la precarietat 
laboral i la devaluació salarial, promoguda per la reforma que va aprovar el 
PP, ha elevat la proporció de treballadors pobres (els que, fins i tot amb 
treball, no arriben a uns ingressos suficients per cobrir les seves necessitats 
bàsiques) fins al 13,2%, el tercer nivell més alt de la UE, després de Romania 
i Grècia. Si l'economia creix (més PIB), caldria esbrinar on és la riquesa que 
es crea, en quines butxaques s'amaga. 
Espanya és un dels estats de la UE que té unes pensions més baixes. 
L'actualització de les pensions amb un 0,25% d'augment, independentment 
de l'IPC, no farà més que agreujar la situació. El 2011, la pensió 
representava el 72,4% del sou que cobrava el pensionista, i es preveu que el 
2060 representi únicament el 56%, segons l'OIT. I això es veu agreujat per 
l'aplicació d'una fórmula de càlcul de la pensió que discrimina els 
pensionistes de més edat, amb una reducció major de la pensió. L'aplicació 
d'aquesta fórmula suposarà un problema greu per a les dones, perquè 
tenen una major esperança de vida. La reforma suposa, així mateix, un 
augment de la dificultat per poder aspirar a una pensió plena: la jubilació 
serà als 67 anys, i es farà el càlcul basant-se en els últims 25 anys cotitzats i 
demanant 37 anys de cotització per retirar-se amb el 100 % de la base 
reguladora. Això, en un moment d'atur important, pot convertir-se en una 
llosa per a aquelles persones que han estat anys a l'atur o que han tingut la 
desgràcia de perdre la seva feina en els últims anys de la seva vida laboral. 
El futur, segons Luis María Linde, governador del Banc d'Espanya, serà dur, i 
ens recomana treballar més enllà dels 67 anys (per poder pagar més a la 



Seguretat Social i poder cobrar menys temps la pensió) i dipositant els 
estalvis en una pensió privada per compensar la pèrdua de poder 
adquisitiu de la pensió pública. Això, per descomptat, qui pugui estalviar 
una mica ... Sort que Marcos Peña, president del Consell Econòmic i Social, 
ens anima: "Quedeu-vos tranquils, la seva pensió es la Garanteixo jo". I és 
cert, les pensions del futur estan garantides: any rere any seran més 
escasses i dibuixaran un futur de pensionistes empobrits. 
Aquestes reformes, i les conseqüències que tindran en un futur, han sortit 
poc als mitjans de comunicació i, quan apareixen, sovint és per presentar-
les com exuberants i finançades pels joves, uns joves als quals es diu que, a 
causa de la generositat de les pensions actuals, aquestes no podran 
subsistir i que ells hauran de buscar un refugi a les pensions privades. 
Resulta sorprenent la manca de debat social sobre aquest tema. La major 
part dels mitjans de comunicació vehiculen l'opinió dels economistes, que 
únicament veuen la possibilitat d'accentuar les mesures restrictives de la 
despesa, sense plantejar-se altres alternatives que siguin permeables i 
contemplin les necessitats socials. 
Veiem i vivim la necessitat d'informar a la població més directament 
afectada: jubilats, futurs jubilats o persones grans en situació de 
desocupació. Considerem imprescindible que els ciutadans siguin 
conscients del risc que representa que es tanqui l'actual revisió dels Pactes 
de Toledo en els termes en què està plantejada actualment. Hi ha una 
resposta clara, unida i pública davant l'amenaça de convertir les pensions 
en una aportació residual. 
Com a alternativa a aquesta reforma que, segons FUNCAS, ens pot portar a 
veure retallat el poder adquisitiu de les pensions un 35% en el cas de les 
pensions més baixes, els signants de la moció plantegem i volem fer arribar 
a l'opinió pública les següents demandes: 
1. L'estat és el garant i responsable del sistema públic de pensions i del seu 
finançament, i ha de destinar per a això les partides necessàries dels PGE. 
Les cotitzacions socials són una font essencial d'ingressos per al sistema de 
la Seguretat Social, per la qual cosa resulta imprescindible que es potenciïn 
totes les fonts de recaptació, eliminant topalls, subjectant a cotització tots 
els elements salarials que representen la contribució tant dels treballadors 
com dels empresaris, introduint la variant de productivitat i eliminant 
subvencions i exempcions de cotització de les empreses, tal com s'entén 
ara el contracte de tarifa plana. 
2. Que les pensions quedin contemplades dins dels pressupostos generals 
de l'Estat, mantenint-se en la seva integritat les cotitzacions socials. 



3. Recuperar d'un model de revaloració automàtica de les pensions en 
relació amb l'IPC real per assegurar el manteniment del poder adquisitiu, 
començant per l’1,9 que es va perdre ja en l'any 2012. Reimplantar la 
jubilació als 65 anys. 
4. Treballar per la millora de l'actual model de pensions públiques per a 
avançar cap a un model de pensió i de salari mínim per sobre dels 1.080 
euros, mínim contemplat per la Carta Social Europea, per poder mantenir 
una vida digna. 
5. Incorporar al Règim General de la Seguretat Social les persones 
empleades de la llar, amb tots els drets, incloent-hi la prestació per 
desocupació i la cobertura de les llacunes de cotització. 
6. Retornar a la situació anterior al 2 d'agost de 2011 al sistema de 
cobertura de llacunes de cotització durant el període de càlcul de les 
pensions. 
Així mateix, més enllà de les pensions, demanem també: 
a. Eliminar qualsevol tipus de copagament o repagament sanitari. 
b. Preservar els serveis públics contra la tendència privatitzadora que els va 
deteriorant i desvirtuant. 
c. Reconeixement del dret a uns subministraments bàsics garantits (aigua, 
llum, gas). 
Atès que, en les pròximes setmanes, es durà a terme una campanya de 
recollida de signatures de suport a aquestes demandes, Demanem al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
1. Que s'elevin aquests acords al Plenari i a totes les institucions 
reguladores corresponents com diputacions, federacions i/o associacions 
de municipis. Però sobretot als parlaments autonòmics i al Congrés dels 
diputats. 
2. Mostrar el suport de l'Ajuntament d'Amposta a les reivindicacions 
exposades en aquesta moció. 
3. Oferir tot el suport municipal per facilitar la recollida de signatures en els 
centres cívics, OAC i altres espais municipals que s'acordi. 
4. Implicar els centres municipals en la recollida de signatures i, si s'escau, 
en l'organització de sessions informatives. 
5. Facilitar els permisos i l'ajuda material per a la instal·lació de punts 
informatius a la via pública en els dies establerts i acordats. 
6. Declarar, a nivell municipal, un dia del mes de juny com Jornada per la 
Defensa de les Pensions Públiques i difondre-la adequadament perquè la 
població tingui coneixement. Durant aquesta jornada, que hauria de 
celebrar-se en tots els municipis de la comarca, tots els grups participants 



en la recollida de signatures farien una recollida conjunta al carrer, a part 
de les puguin fer en altres moments.” 
La moció s’aprova per unanimitat. 
 
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, 
 
 


