
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2017. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 

Sr. Alcalde-President: 
Sr. Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors membres: 
Sr. Miquel Subirats i Garriga  

Sra. Inés Martí i Herrero 
Sr. Ramon Bel i Serrat 

Sr. Marc Fornós i Monllau  
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 

Sra. Joanna Isabel Estévez i González 
Sr. 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. 

Excusa la seva absència: 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia dos d’octubre 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 extraordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre 
del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària celebrada el 31 de juliol de 

2017. 
2. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte del Decret 1800/2017 de delegació de funcions de 

l’Alcaldia. 
4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 1490 a 1958. 
5. Declaració de compatibilitat de treballadors municipals. 
6. Ratificar l’acord de la JGL de 4 de setembre de 2017, la col·laboració 

amb el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Amposta, en el 
marc del Projecte “ Treballs a les 7 Comarques”. 

7. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos. 
8. Resolució de modificacions i aprovació definitiva de l’Ordenança 

reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i 
instal·lacions anàlogues. 

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

10. Verificació del text refós de la modificació puntual número 43 POUM: 
“Ampliació del sistema d’equipaments escolars ( clau 3a ) a l’àmbit del 
CEIP Consol Ferré“. 

11. Aprovació provisional de la modificació de les OOFF número 1 – d’IBI, 
número 18 – taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires i, 
número 25 -  taxa per la inscripció a l’ESARDI. 

12. Aprovació del Compte General 2016. 
13. Expedient XVI de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
14. Expedient XVII de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
15. Anul·lació d’obligacions reconegudes per prescripció. 
16.  Línies fonamentals del pressupost 2018. 
17. Informació trimestral al Ministeri d’Hisenda del compliment de 

subministrament d’informació a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

18. Període mig de pagament – 2n. trimestre 2017. 
19. Moció del grup municipal del PXC, per demanar una investigació a 

l’empresa URBASER per irregularitats i incompliments del contracte. 
20. Moció del grup municipal del PSC-CP, per rebaixar l’IBI rústic, com a 

mínim en un 15% per al proper exercici 2018. 



21. Moció del grup municipal de CIU, de rebuig a l’ocupació il·legal 
d’habitatges. 

22. Precs i preguntes. 
 
Abans de l’inici de la sessió el Sr. Alcalde informa que s’ha arribar a un acord 
amb tots els membres del Consistori per retirar de l’ordre del dia tots aquells 
assumptes que poguessin donar lloc a un debat polític, com la modificació de 
les ordenances fiscals, les mocions i els precs i preguntes, que seran objecte 
d’una nova sessió plenària de caràcter extraordinari, concretament es retiren 
de l’ordre del dia els punts números 11, 19, 20, 21 i 22. 
 
Acte seguit pel Sr. Alcalde es dona lectura a la declaració en relació amb els 
fets ocorreguts el passat dia 1 d’octubre amb motiu de la celebració del 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, que es transcriu a continuació: 
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la 
vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència 
davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els 
nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, 
pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
Els més de 800 ferits registrats, dos d’ells en estat molt greu, i les imatges 
d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en 
l’oblit. Una actuació dictada per un govern de l’Estat, que n’és el responsable 
últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències.  
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el 
comportament dels més de 2 milions de persones que aquest diumenge es 
van expressar a les urnes, i una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. 
La seva valentia, compromís i fortalesa exercint el dret a vot, oposant 
resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no caient en la 
provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por, 
són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica. Un 
reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, 
electes locals i treballadors públics que van fer possible que aquest diumenge 
es pogués votar. 
Volem  deixar clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem 
fidels al compromís dels nostres ciutadans  i a les institucions catalanes, 
Govern català i Parlament de Catalunya. 
La democràcia sempre guanyarà la violència, i per això denunciem 
enèrgicament l’actuació desproporcionada de l’estat contra un acte de 



democràcia com és la celebració d’un referèndum, i mostrem el nostre suport 
a les poblacions del país que han rebut els atacs de les forces de seguretat, i 
especialment a les més properes com Roquetes i La Rapita.” 
 
Seguidament, obert formalment 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 31 DE JULIOL DE 
2017. 
Per la unanimitat dels membres del Ple, s’aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària del dia 31 de juliol de 2017. 
 
2. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
 S.S.P. com a oficial segona de serveis del 25 de juliol de 2017 al 24 

d’octubre de 2017. 
 S.M.R. com auxiliar administrativa de l’1 d’agost de 2017 al 31 d’octubre 

de 2017. 
 M.A.S.F. i Josep Maria Tomàs Jordà com a oficials primera del 8 d’agost 

de 2017 al 7 de novembre de 2017. 
 S.F.H. com a monitora de plàstica a l’escola de Poble Nou del Delta de l’1 

d’octubre de 2017 al 30 de juny de 2018. 
 J.I.S.G. com a expert taurí durant les Festes Majors d’Amposta 2017 de 

l’11 al 20 d’agost de 2017. 
 Les persones que es diran a continuació com hostes i hostesses per a 

diferents actes de les Festes Majors d’Amposta 2017: J.B.C., A.F.R., P.G.C. 
i A.A.G. 

 H.D.R. com a tècnica del PAO de l’1 de setembre al 30 de novembre de 
2017. 

 M.C.V. com auxiliar administrativa de l’1 de setembre al 30 de novembre 
de 2017. 

 N.F.R. com a oficial primera de manteniment del 4 de setembre al 3 de 
desembre de 2017. 

 C.G.M. com a conserge de l’escola Consol Ferré de l’1 de setembre del 
2017 al 31 de juliol de 2018. 

 A.T.F. com a educadora de la Unitat d’escolarització compartida de l’1 de 
setembre del 2017 al 30 de juny de 2018. 



 G.P.G. com a auxiliar administrativa de suport a l’Oficina de Turisme del 
18 de setembre al 17 de desembre de 2017. 

 A.P.E. i R.G.I com a informadors turístics del 18 al 24 de setembre de 
2017. 

 M.J.C.A. com a educadora social de la UEC del 14 de setembre al 13 de 
desembre de 2017. 

 X.P.V. com a auxiliar administratiu per a la realització de les tasques de 
suport al departament d’informàtica de l’1 d’octubre al 31 de desembre 
de 2017. 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET 1800/2017 DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS 
DE L’ALCALDIA. 
Seguidament es dona compte del Decret d'Alcaldia número 1800/2017, que 
es transcriu a continuació:  
“Assumpte: Delegació de funcions d’Alcaldia per als dies 9, 10 i 11 de 
setembre de 2017 
Antecedents 
Atesa la possibilitat legal de substituir a l’Alcalde, en la totalitat de les seves 
funcions i per ordre del seu nomenament, pels Tinents d’Alcalde en casos 
d’absència, malaltia o impediment, mitjançant delegacions expresses. 
Fonaments de Dret 
D’acord amb el que disposen els articles 38.d), 44.1), 44.2 i 47.2) del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals  
RESOLC 
PRIMER. Delegar a favor del Sr. Miquel Subirats i Garriga, primer Tinent 
d’Alcalde, la totalitat de les funcions que corresponen a aquesta Alcaldia de 
l’Ajuntament per motius d’absència, durant els dies 9, 10 i 11 de setembre 
de 2017. 
SEGON. Publicar la present delegació de funcions en el BOPT . 
TERCER. Donar compte al Ple, en la propera sessió que se celebri, del 
contingut de la present resolució de conformitat amb la normativa.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1490 A  1958 DE 
2017. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1490 a 1958 de l’any 2017, 
restant el Ple assabentat. 



 
5. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADORS MUNICIPALS. 
En data 10 de maig de 2017, amb registre d’entrada número 7916, la Sra. 
N.P.M., treballadora de la Corporació com a Tècnica de l’Espai de Recerca de 
Feina, en règim de personal laboral temporal, sol·licita conciliar el lloc de 
treball pel qual està contractat amb l’Ajuntament d’Amposta amb el 
desenvolupament d’una activitat privada a l’empresa Alumarc Pervidre, S.L., 
per realitzar tasques administratives.  
En la mateixa instància, la Sra. N.P.M. va especificar que aquesta segona 
activitat privada es desenvoluparia fora de l’horari laboral habitual.  
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 15/2017. 
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les 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,  
proposo al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat de la Sra. N.P.M., personal laboral 
temporal de l’Ajuntament d’Amposta, com a tècnica de l’Espai de recerca de 
l’Ajuntament, per a l’exercici privat d’una segona activitat com a 
administrativa de l’empresa Alumarc Pervidre, S.L. 
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat 
de la segona activitat a desenvolupar-se en el sector privat, detallat a 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 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 a la interessada, deixarà automàticament sense efecte 
l’acord de Ple de declaració de compatibilitat. 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a l’interessada, al departament de 
personal, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal. 
 
En data 11 d’agost de 2017, amb Registre d’Entrada número 13959, el Sr. 
A.M.P., treballador de la Corporació en règim de personal laboral temporal 
que cobreix un lloc de treball de tècnic mig, Grup A2, especialista en 
procediments, subescala administració general, per la realització del servei 
consistents en la implementació del programa de l’administració electrònica 
(PIAE), sol·licita conciliar el lloc de treball pel qual està contractat amb 



l’Ajuntament d’Amposta al Departament d’informàtica, amb el 
desenvolupament d’una activitat privada com a professional autònom per a 
realitzar tasques esporàdiques de formador, fora del seu horari laboral, dos 
dies per setmana, de 17 a 20 hores. 
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 18 de setembre de 2017, s’ha emès per la Secretària l’informe 
jurídic 25/2017. 
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, correspon al Ple declarar les incompatibilitats del personal i 
autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats, per la qual cosa, 
proposo al Ple municipal l’adopció dels següents  
PRIMER. Declarar la compatibilitat del Sr. A.M.P., personal laboral temporal 
contractat per l’Ajuntament d’Amposta com a especialista en procediments, 
Subescala Administració General, per la realització del servei consistents en la 
implementació del programa de l’administració electrònica (PIAE), adscrit al 
Departament d’Informàtica de l’Ajuntament, per a l’exercici de la realització 
d’una segona activitat en el sector privat com a professional autònoma per 
a realitzar tasques esporàdiques de formador, fora del seu horari laboral, 
dos dies per setmana, de 17 a 20 hores. 
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. 

h) D’acord amb l’article 11 de la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques i l’article 11.6 del 
Reial Decret 598/1985 sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i de les Entitats, 
Organismes i Empreses dependents, no podrà realitzar activitats les 
quals estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera 
o control del Departament, Organisme, Entitat o Empresa a la que 
estiguin destinats o adscrits.  

i) Sense perjudici de l’establert a l’article 12.1 L21/1987, en cap cas la 
suma de les jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada 
podrà superar la jornada ordinària de l’administració incrementada en 
un 50%. 

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’interessada, al departament de 
personal, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal. 
 
En data 3 d’agost de 2017, amb Registre d’Entrada número 13445, el Sr. 
A.C.V., 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 com a arxiver municipal, amb el desenvolupament 
d’una activitat privada com a entrenador de futbol al CF. Reus, fora del seu 
horari laboral, sense impedir les seves tasques com a arxiver municipal ni el 
compliment del seu horari laboral, els dilluns, dimecres, dijous i divendres 
de 16 a 18 hores i diumenges de 17 a 19 hores.   
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 18 de setembre de 2017, s’ha emès per la Secretària l’informe 
jurídic 26/2017. 
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, correspon al Ple declarar les incompatibilitats del personal i 
autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats, per la qual cosa, 
proposo al Ple municipal l’adopció dels següents  
PRIMER. Declarar la compatibilitat del Sr. A.C.V., personal laboral indefinit 
no fix, contractat per l’Ajuntament d’Amposta com a arxiver municipal, per a 
l’exercici de la realització d’una segona activitat en el sector privat com a 
entrenador de futbol al CF. Reus, fora del seu horari laboral, sense impedir 
les seves tasques com a arxiver municipal ni el compliment del seu horari 
laboral, els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 16 a 18 hores i 
diumenges de 17 a 19 hores.   
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. 

h) D’acord amb l’article 11 de la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques i l’article 11.6 del 
Reial Decret 598/1985 sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i de les Entitats, 
Organismes i Empreses dependents, no podrà realitzar activitats les 
quals estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera 



o control del Departament, Organisme, Entitat o Empresa a la que 
estiguin destinats o adscrits.  

i) Sense perjudici de l’establert a l’article 12.1 L21/1987, en cap cas la 
suma de les jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada 
podrà superar la jornada ordinària de l’administració incrementada en 
un 50%. 

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’interessada, al departament de 
personal, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal. 
 
6. RATIFICAR L’ACORD DE LA JGL DE 4 DE SETEMBRE DE 2017, LA 
COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA, EN EL MARC DEL PROJECTE “TREBALLS A LES 7 
COMARQUES”. 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 4 de setembre de 2017, va 
adoptar l’acord que es transcriu a continuació: 
“Aprovació de l’esborrany de l’Acord de Col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Montsià i l’Ajuntament d’Amposta en el marc del Projecte “ Treballs a les 
7 Comarques“ 
Antecedents: 
Vist l’esborrany de la proposta d’acord de col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta amb el Consell Comarcal del Montsià en el marc del projecte 
“Treballs a les 7 Comarques“, tal i com s’ha fet de manera continuada des 
de l’any 2010, per tal d’anar consolidant una estratègia territorial conjunta 
que permeti el disseny i execució conjunta de polítiques actives d’ocupació 
compartides en el marc de la concertació territorial, tal i com es preveu als 
articles 8 i 15 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
Donat que segons ens ha informat el Consell Comarcal del Montsià és 
necessari que com a molt tard, el dia 12 de setembre de 2017, aquests 
acords de col·laboració entre Ajuntaments i els Consells Comarcals es facin 
arribar al SOC.  
Fonaments de dret: 



Atès que l’article 32 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
disposa: “1. Mitjançant conveni, el Consell Comarcal pot utilitzar els serveis i 
els mitjans propis del municipi capital de comarca per prestar els seus 
serveis. Amb la mateixa finalitat, poden establir-se també convenis amb 
altres municipis de la comarca. 2. L’aplicació del que disposa l’apartat 1 
requereix de l’acord del ple del Consell Comarcal i del corresponent ple 
municipal, adoptats per majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la Corporació. 3. El Conveni ha de determinar, si procedeix, els serveis i els 
mitjans municipals que es posen a disposició de la comarca i les condicions 
generals i econòmiques que deriven de la seva utilització. 
En base a les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de la Llei de bases de règim local i per delegació 
meva, de la JGL, proposo l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER. Aprovar l’esborrany de l’acord de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Amposta, en el marc del projecte 
“Treballs a les 7 Comarques“ condicionant la seva eficàcia a que es ratifiqui 
per acord del ple de l’Ajuntament d’Amposta adoptat en quòrum de majoria 
absoluta del nombre legal dels membres que el composen. 
SEGON. Sotmetre la ratificació de l’acord primer a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament d’Amposta, en la propera sessió plenària. 
TERCER. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Montsià i al 
Departament de polítiques d’ocupació municipal.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels 20 membres presents dels 21 
que el composen i, per tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal, 
acorda: 
PRIMER. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 4 de setembre de 2017 que ha estat transcrit. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Montsià i al 
Departament de polítiques d’ocupació municipal. 
 
7. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE GOSSOS 
PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 
784/2017de  20 d’abril, per la infracció dels  articles 3.4 i 2.1 de la Llei  
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, consistent respectivament en no tenir l’assegurança de 
responsabilitat civil, portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública  



segons denúncia efectuada pels agents de la Policia Local el dia 24 de febrer 
de 2017  a les  11,45 hores, essent responsable de la mateixa el Sr. D.F.G. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  20 d’abril de 2017 va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l'article 3 
apartat 4 i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos 
Atenent el que disposen: 
Els articles 3.4, 2.1, 7.3,b) i e)  i 11.1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives 
L’article 34 de la Llei 39/2015, d’1 d‘octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
Primer. Considerar que per part del Sr. D.F.G., s’han comés infraccions dels 
articles 3.4 i article 2.1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
Segon.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de greus.  
Tercer. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 euros que 
deurà ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els 
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 
2003, concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 
fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins 
el dia 5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 
744/2017 de  12 d’abril, per la infracció dels  articles 3.1 i 3.4 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos i articles 3 i 4  del Decret 170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, consistent 



respectivament en  posseir o portar el gos sense certificat del cens 
municipal, no tenir l’assegurança de responsabilitat civil, no posseir la 
Llicència municipal i no tenir el gos identificat amb microxip, segons 
denúncia efectuada pels agents de la Policia Local el dia  16 de febrer de 
2017  a les  12,45 hores, essent responsable de la mateixa la Sra. S.C.A. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  12 d’abril de 2017 va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat els articles 
3.1 i 3.4  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i articles 3 i 4  del Decret 170/2002 
d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
Els articles 3.1, 3.4, 7.3, b) i e)  i 11.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives 
L’article 34 de la Llei 39/2015, d’1 d‘octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
Primer. Considerar que per part de la Sra. S.C.A., s’han comés infraccions 
dels articles 3.1 i 3.4  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i articles 3 i 4  del Decret 
170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
Segon. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i 
greus . 
Tercer. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 euros que 
deurà ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els 
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 
2003, concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 



fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins 
el dia 5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 
842/2017de 28 d’abril, per la infracció dels  articles 3.1, 3.4, 2.2, a), b) i c) de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i articles 3 i 4  del Decret 170/2002 d’11 de juny,  
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, 
consistent respectivament en  posseir el gos  Pit Bull de nom Konan sense 
el certificat del cens municipal,  no tenir assegurança de responsabilitat civil, 
no tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós i no complir les 
instal·lacions les mesures de seguretat, posseir el gos sense la llicència 
municipal i sense estar identifica amb el microxip, al polígon 31 parcel·la 
201 d’ Amposta, segons  denúncia efectuada pels agents de Mossos 
d’Esquadra,  el dia 17 de març de 2017  a les 18,00 hores, essent 
responsable de la mateixa el Sr. J.A.G.B. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data   28 d’abril de 2017 va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat els articles 
3.1. 3.4 i 2.2,a), b) i c) de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i articles 3 i 4 del Decret 
170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
Els articles 3.1, 3.3,a), b) i c), 3.4, 2.2, a), b) i c), 7.2, a) i e)  i 11.1 de la Llei  
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives 
L’article 34 de la Llei 39/2015, d’1 d‘octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 



El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
Primer. Considerar que per part del Sr. J.A.G.B., s’han comés infraccions dels 
articles 3.1, 3.4 i 2.2 a), b) i c) de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i articles 3 i 4  del 
Decret 170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos 
Segon. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i  
greus. 
Tercer. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150, 25 euros que 
deurà ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els 
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 
2003, concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 
fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins 
el dia 5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 
843/2017 de 28 d’abril, per la infracció de articles 3.1, 3.4 i 2.2 a), b) i c) de la 
Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i arts. 3 i 4  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, 
consistent respectivament en  posseir el gos  Pit Bull de nom Shena, sense el 
certificat del cens municipal, no tenir assegurança de responsabilitat civil, no 
tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós i no complir les 
instal·lacions les mesures de seguretat, posseir el gos sense la llicència 
municipal i sense estar identifica amb el microxip, al polígon 31 parcel·la 201 
d’ Amposta, segons  denúncia efectuada pels agents de Mossos d’ Esquadra, 
el dia 17 de març de 2017  a les 18,00 hores, essent responsable de la 
mateixa el Sr.  J.A.G.B. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  28 d’abril  de 2017 va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat els articles 
3.1, 3.4 i 2.2, a), b) i c) de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i articles 3 i 4  del Decret 
170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 



Atenent el que disposen: 
Els articles 3.1, 3.3, a), b) i c), 3.4, 2.2, a), b) i c), 7.2, a) i e)  i 11.1 de la Llei  
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives 
L’article 34 de la Llei 39/2015, d’1 d‘octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
Primer. Considerar que per part del Sr. J.A.G.B., s’han comés infraccions dels 
articles 3.1, 3.4 i 2.2, a), b) i c) de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i articles 3 i 4  del 
Decret 170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos 
Segon. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i  
greus. 
Tercer. Imposar a l’infractor una multa  per import de 150,25 euros que 
deurà ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els 
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 
2003, concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 
fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins 
el dia 5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 
1169/2017 de 15 de juny de 2017, per la infracció dels articles 5 del Decret 
170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos i 8 del Reial decret 287/2002, de 22 març pel que es 
desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos, consistent en que  a les 07,45 
hores del 19 d’abril de 2017, els agents estaven  realitzant el seu  servei per la 
zona pròxima a les bombes de Baladres del terme d’Amposta, quan s’observa 
a una persona portant amb una corretja no extensible inferior a dos metres a 
cinc gossos de raça perillosa “American Stafordshire Terrier” els  cinc de pèl 
blanc i negre, apreciant-se que els cinc animals tiraven amb força de la 
persona que els portava en custòdia. En el moment de la inspecció es 



trobaven passejant en un paratge obert a l’aire lliure, lluny de qualsevol nucli 
habitat, no trobant-se cap persona als voltants. Es comprova que el propietari 
dels animals era l’ única persona  que portava els cinc gossos a la vegada en la 
seva mateixa custòdia, segons denúncia formulada pels agents del Seprona, 
Guàrdia Civil de Tortosa, el dia 19 d’abril de 2017 a les 07,45 hores, essent 
responsable de la mateixa el Sr. F.R.C. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  15 de juny de 2017 va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l'article 5 del 
Decret 170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 8 del Reial decret 287/2002, de 
22 març pel que es desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
Els article 5 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i 8 del Reial decret 287/2002, de 
22 març pel que es desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i article 13 
apartat 2) a)  i apartat 5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives 
L’article 34 de la Llei 39/2015, d’1 d‘octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
Primer. Considerar que per part del Sr. F.R.C., s’han comés infraccions dels 
articles 5 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i 8 del Real Decret 287/2002 de 
22 març pel que es desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 
Segon.  Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de greus. 



Tercer. Imposar a l’infractor una multa  per import de 300 euros que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis 
determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, 
concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el 
dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 
5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 
838/2017de 27 d’abril, per la infracció dels articles 3.1, 3.4, 2.1 de la Llei  
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos i article 3 del  Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos, consistent 
respectivament en portar el gos  sense certificat del cens  municipal, no tenir 
l’assegurança de responsabilitat civil, portar el gos deslligat i sense morrió a la 
via pública, a la Platja Eucaliptus, segons denúncia de la Policia Local de data 
14 d’abril de 2017  a les  16,00 hores, essent responsable de la mateixa el Sr. 
O.H.A.M. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  27 d’abril de 2017va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat els articles 
3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 3 del  Decret 170/2002, d’11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
Atenent el que disposen: 
Els articles 3.1, 3.4, 2.1, 7.2, a) i 3 b) i e)  i 11.1  de la Llei  10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i article 
3 del  Decret 170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos  
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives 
L’article 34 de la Llei 39/2015, d’1 d‘octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 



El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
Primer. Considerar que per part del Sr. O.H.A.M., s’han comés infraccions 
dels articles 3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos i article 3 del  Decret 
170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
Segon. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i 
greus. 
Tercer. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 euros que 
deurà ingressar a l'Oficina de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament en els 
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 
2003, concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 
fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins 
el dia 5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 
742/2017 d’11 d’abril de 2017, per la infracció dels articles 3.1,  2.1, 2.2 i 4.2  
de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i article 3 del Decret 170/2002 d’11 de juny,  sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, 
consistent respectivament en posseir o portar el gos sense llicència municipal, 
deslligat i sense morrió a la via pública, no complir les instal·lacions les 
mesures de seguretat, no dur a terme el test de  comportament dels gossos 
progenitors en els centre de cria i posseir o portar el gos sense la llicència 
municipal, segons denúncia efectuada pels agents de la Policia local el dia 10 
d’octubre de 2016  a les  20,00 hores, essent responsable de la mateixa el 
Sr. R.R.C.F. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  11 d’abril de 2017 va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat els articles 
3.1,  2.1, 2.2 i 4.2  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i article 3 del Decret 170/2002 d’11 de 



juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
Atenent el que disposen: 
Els articles 3.1,  2.1, 2.2, 4.2, 7.2,a) 7.3,a), d) i e) i 11.1 de la Llei  10/1999, de 
30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i 
article 3 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives 
L’article 34 de la Llei 39/2015, d’1 d‘octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
Primer. Considerar que per part del Sr. R.R.C.F., s’han comés infraccions 
dels articles 3.1,  2.1, 2.2 i 4.2   de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i article 3 del Decret 
170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
Segon. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i 
greus. 
Tercer. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 euros que 
deurà ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els 
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 
2003, concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 
fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins 
el dia 5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 
743/2017 d’ 11 d’abril, per la infracció dels articles 3.1, 3.4 i 2.1 de la Llei  
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos i article 3 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos, consistent 
respectivament en posseir o  portar el gos sense certificat del cens municipal, 
sense assegurança de responsabilitat civil, deslligat i sense morrió a la via 
pública, i posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal, segons 



denúncia efectuada pels agents de la Policia Local el dia 9 de febrer de 2017  
a les  15:10 hores, essent responsable de la mateixa el Sr. L.M.H. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  11 d’abril de 2017 va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat els articles 
3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de 
juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
Atenent el que disposen: 
Els articles 3.1, 3.4, 2.1, 7.2,a), 7.3 b) i e) i 11.1  de la Llei  10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i article 
3 del Decret 170/2002, d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
L’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives 
L’article 34 de la Llei 39/2015, d’1 d‘octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
Primer. Considerar que per part del Sr. L.M.H., s’han comés infraccions dels 
articles 3.1, 3.4 i 2.1 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i article 3 del Decret 170/2002, 
d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
Segon. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i 
greus. 
Tercer. Imposar a l’infractor una multa  per import de 150,25 euros que 
deurà ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els 
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 
2003, concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 



fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins 
el dia 5 del segon mes següent. 
 
8. RESOLUCIÓ DE MODIFICACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
26 de juny de 2017 l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via 
pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues. 
Atès que l’aprovació inicial de l’Ordenança esmentada ha estat exposada al 
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
Oficial de la província número 132 del dia 10 de juliol de 2017, Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 7406 del dia 6 de juliol 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. 
Atès que en data 8 d’agost de 2017, el regidor delegat de governació 
formula una proposta de modificació de l’ordenança inicialment aprovada 
que incorpora la correcció d’errades tipogràfiques i modificacions de la 
pròpia ordenança. 
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 10 membres presents 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. Acceptar les modificacions de l’ordenança proposades pel regidor 
delegat de governació següents: 
 Capítol 6: substitució: 
“CARRERS AMB VORERES DEFERENCIADES DE LA CALÇADA. Carrer en el qual 
la vorera i la calçada es troben a diferents nivells.” 
Per: 
“CARRERS AMB VORERES DIFERENCIADES DE LA CALÇADA. Carrer en el qual 
la vorera i la calçada es troben a diferents nivells.” 
 Capítol 9: substitució: 
“Fins a l’any 2016 les llicències amb transitorietat no estaran obligades a 
pintar la superfície de la terrassa. Fins llavors, únicament es pintaran les 
llicències noves.” 



Per:  
“Fins a l’any 2017 les llicències amb transitorietat no estaran obligades a 
pintar la superfície de la terrassa. Fins llavors, únicament es pintaran les 
llicències noves.” 
 Capítol 10: substitució: 
“b) Las terrassa se situarà a 1 m de l’encintat en tots els casos (amb o sense 
jardineres).” 
Per: 
“b) Las terrassa se situarà a 1 m de l’encintat en tots els casos (amb o sense 
jardineres).” 
 Capítol 12: substitució: 
“Guals: 2, Dos carrils d’accés: 5 m a cada costat del gual.” 
Per: 
“Guals: 2, Dos carrils d’accés: 5 m a cada costat del gual.” 
 Capítol 13: substitució: 
“En qualsevol cas, la regulació final vindrà determinada per l’Alcaldia a 
proposta del districte i previ informe de la Comissió Tècnica de Terrasses.” 
Per: 
“En qualsevol cas, la regulació final vindrà determinada per l’Alcaldia previ 
informe dels serveis tècnics.” 
 Capítol 15: Eliminar el paràgraf següent: “El districte facilitarà una fitxa 

per tal que el titular especifiqui els elements i les seves característiques. 
Caldrà emplenar la llista de control i indicar quins elements s’instal·laran 
a la terrassa en qüestió.” 

 Capítol 19, article 6: substitució: 
“a) Per regla general les ocupacions hauran de tenir lloc a la directament a 
la vorera sempre que les característiques de la mateixa permetin deixar un 
pas lliure per als vianants com a mínim d’1,80 metres.” 
Per: 
“a) Per regla general les ocupacions hauran de tenir lloc directament a la 
vorera sempre que les característiques de la mateixa permetin deixar un 
pas lliure per als vianants com a mínim d’1,50 metres.” 
 Capítol 19, article 32: afegir el paràgraf següent: “Es podrà donar 

llicència, en una distribució de la terrassa no reglada en aquesta 
ordenança, quan per causes de força major i degudament justificades 
així ho requereixin. Previ informe favorable dels serveis tècnics i prèvia 
aprovació de la Junta de Govern Local.” 

SEGON. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de 
l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues, 



amb la incorporació de les modificacions que han estat detallades en 
l’acord anterior 
TERCER. 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. 
 
9. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 45 
DEL POUM: “CANVI DE CLASSIFICACIÓ DELS SÒLS DE L’ÀMBIT DEL PAU-2 
EUCALIPTUS. CREACIÓ DE LES CLAUS 12A2.1 I 12A2.2 I INCLUSIÓ DE NOUS 
USOS A LES CLAUS 12A2.1 I 12A2.2 I 12B1 DEL SÒL URBÀ”. 
Atenent que per part d’aquest Ajuntament s’ha tramitat el procediment per 
l’aprovació de la modificació puntual número 45 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Canvi de classificació dels sòls de l’àmbit del PAU-2 
Eucaliptus. Creació de les claus 12a2.1 i 12a2.2 i inclusió de nous usos a les 
claus 12a2.1 i 12a2.2 i 12b1 del sòl urbà”. 
Atenent que la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, en 
sessió duta a terme el dia 13 de juliol de 2017, va adoptar l’acord següent: 
1. Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual fins que mitjançant 
un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents: 
1.1. Cal recaptar els informes de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa 
i el Mar del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient i del Servei 
de Gestió del Litoral del Departament de TES. 
1.2. Cal concretar la definició del nou ús de serveis turístics. 
1.3. Cal justificar la proposta d’admissió de l’ús hoteler en la nova qualificació 
12a2.2 per tal de garantir que no  es motiu de dispensació. 
1.4. Cal donar compliment a l’article 99 del TRLUC. 
1.5 Cal modificar el plànol d’ordenació OR.02 Sectors de planejament i polígons 
d’actuació i l’article 85 Polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat. 
2. Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en forma de 
tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol i de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics 
de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per la seva aprovació definitiva. 
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 



Atenent que pels Serveis tècnics municipals s’ha formulat el text refós de la 
modificació puntual número 45 del POUM en el qual s’han incorporat les 
prescripcions derivades de l’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de 
les Terres de l’Ebre. 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 10 
membres presents 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, Rosa Pertegaz, adopta els  següents acords: 
PRIMER. Verificar el tex refós de la modificació puntual número 45 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal: “Canvi de classificació dels sòls de l’àmbit 
del PAU-2 Eucaliptus. Creació de les claus 12a2.1 i 12a2.2 i inclusió de nous 
usos a les claus 12a2.1 i 12a2.2 i 12b1 del sòl urbà”, redactat per l’Arquitecte 
municipal, Jaume Castellví Miralles, el qual incorpora les prescripcions 
fixades a l’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de 
l’Ebre de 13 de juliol de 2017, de suspensió de l’aprovació definitiva de dita 
modificació puntual del Pla. 
SEGON. Ordenar que es doni trasllat del text refós de la modificació puntual 
42 del POUM a la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, 
instant la seva definitiva aprovació i publicació en el Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya als efectes de la seva executivitat. 
 
10. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 
43 POUM: “AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS ESCOLARS ( CLAU 3A ) 
A L’ÀMBIT DEL CEIP CONSOL FERRÉ“. 
Atenent que per part d’aquest Ajuntament s’ha tramitat el procediment per 
l’aprovació de la modificació puntual número 43 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Ampliació del sistema d’equipaments escolars (clau 
3a) a l’àmbit del CEIP Consol Ferré”. 
Atenent que la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, en 
sessió duta a terme el dia 13 de juliol de 2017, va adoptar l’acord següent: 
“1. Suspendre la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la modificació  puntual número 43 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal: “Ampliació del sistema d’equipaments 
escolars (clau 3a) a l’àmbit del CEIP Consol Ferré” fins que s’acompleixin les 
següents prescripcions: 
1.1. A l’àmbit 1, cal ampliar la franja dels sistema d’espais lliures fins a 10 
metres d’amplada. 



2. Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en forma de 
tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol i de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics 
de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per la seva aprovació definitiva. 
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 
Atenent que pels Serveis tècnics municipals s’ha formulat el text refós de la 
modificació puntual número 43 del POUM en el qual s’han incorporat les 
prescripcions derivades de l’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de 
les Terres de l’Ebre. 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 10 
membres presents 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, Rosa Pertegaz, adopta els  següents acords: 
PRIMER. Verificar el tex refós de la modificació puntual número 43 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal: “Ampliació del sistema d’equipaments 
escolars (clau 3a) a l’àmbit del CEIP Consol Ferré”, redactat per l’Arquitecte 
municipal, Jaume Castellví Miralles, el qual incorpora les prescripcions 
fixades a l’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de 
l’Ebre de 13 de juliol de 2017, de suspensió de la tramitació per l’aprovació 
definitiva de dita modificació puntual del Pla. 
SEGON. Ordenar que es doni trasllat del text refós de la modificació puntual 
43 del POUM a la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, 
instant la tramitació per la seva definitiva aprovació i publicació en el Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva executivitat. 
 
11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES OOFF NÚMERO 1 
– D’IBI, NÚMERO 18 – TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES 
I CADIRES I, NÚMERO 25 -  TAXA PER LA INSCRIPCIÓ A L’ESARDI. 
Aquest assumpte ha estat retirat de l’ordre del dia. 
 
12. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2016. 
Complimentat el tràmit legal d’exposició al públic del Compte General, 
previst a l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i no havent-



se presentat reclamacions al mateix, amb el dictamen favorable de la 
Comissió especial de comptes. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres 
presents del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, 
dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i el vot 
en contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Aprovar el Compte general de l’Ajuntament d’Amposta 
corresponent a l’exercici econòmic 2016 en els termes que consten a 
l’expedient, integrat pels comptes anuals del propi Ajuntament, de les seves 
societats mercantils de capital íntegrament municipal (Hospital Comarcal 
Amposta SAM) i la documentació complementària legalment establerta. 
SEGON. Rendir al Tribunal de Comptes els comptes aprovats. 
 
13. EXPEDIENT XVI DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les 
obligacions d’exercicis anteriors que consten a la relació número 588, de 14 
de setembre de 2017, que ascendeix a 530,68 euros, i que comença amb 
Acacer, per import de 200 euros, i finalitza amb M.S.C.F., per import de 
130,68 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 14 de setembre de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres 
presents del grup d’EA – AM i del membre del grup de PxC, l’abstenció dels 
6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i el vot 
en contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les 
factures incloses a la relació. 



SEGON. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 
530,68 euros. 
 
14. EXPEDIENT XVII DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per la 
obligació de l’exercici anterior que consta a la relació número 589, de 14 de 
setembre de 2017, amb ACACER, que ascendeix a 250 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 la factura tramitada 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 14 
de setembre de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres 
presents del grup d’EA – AM i del membre del grup de PxC i l’abstenció dels 
6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la 
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda aprovar la obligació de 
l’exercici anterior, per import total de 250 euros. 
 
15. ANUL·LACIÓ D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PER PRESCRIPCIÓ. 
L’Ajuntament d’Amposta, en sessió plenària de 26 de juny de 2017, va 
acordar l’aprovació de l’expedient de prescripció d’obligacions, a la vista de 
l’informe proposta presentat per la Tresorera accidental. 
Transcorregut el termini d’exposició pública, s’ha presentat una única 
al·legació: 
 Sr. J.J.M.G., data de registre 07/07/2017 número 11662. 
Vist el informe de Intervenció, de data 15 de setembre de 2017, relatiu a les 
al·legacions presentades. 
Atenent que, tal i com es determina a l’informe de Intervenció, la 
competència per l’aprovació del present expedient correspon al Ple de la 
Corporació, el Ple, per majoria, amb el vota favorable dels 10 membres 
presents del grup d’EA – AM, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del 
membre del grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i el 



vot en contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. J.J.M.G. 
SEGON. Aprovar definitivament l’expedient. 
TERCER. Que per part de la Intervenció municipal, es procedeixi a donar de 
baixa en els comptes comptables la resta de les obligacions anul·lades.  
QUART. Comunicar dit acord als interessats.  
 
 16. LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2018. 
A continuació es dona compte de Decret de l’Alcaldia número 1843/2017, de 
14 de setembre, pel qual s’aproven les línies generals del pressupost 
municipal per a l’exercici 2018 que es transcriu a continuació: 
“Assumpte: Aprovació línies fonamentals del Pressupost Municipal per a 
l'exercici 2018. 
Antecedents: 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha habilitat la 
plataforma per la captura de les línies fonamentals dels pressupostos de les 
entitats locals corresponents a l'exercici 2018, concloent el seu termini de 
remissió el dia 14 de setembre de 2017 a les 23,59h (termini 
improrrogable). 
Fonaments de dret: 
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera disposa que abans de l’1 d’octubre 
les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus 
pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la 
normativa europea. 
2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual 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, disposa que les corporacions locals tenen l'obligació 
de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:  
 Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels 

estats financers. 
 L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
 La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 

despeses de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o 



necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema 
Europeu de Comptes.  

 L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la 
informació econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la 
Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel 
que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
Resolc: 
Primer. Aprovar les línies fonamentals del Pressupost Municipal per a 
l'exercici 2018, les quals contemplen el compliment de l'estabilitat 
pressupostària i la regla de despesa, en els termes adjunts. 
Segon. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a 
les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es 
celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
17. INFORMACIÓ TRIMESTRAL AL MINISTERI D’HISENDA DEL COMPLIMENT 
DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 
D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA. 
Seguidament 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 
segon trimestre de 2017, en temps i forma, el darrer 31 de juliol de 2017. 
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 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/


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 
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 
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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 30/06/2017, 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 8.823.763,99 euros 
d’acord amb l’informe facilitat pel departament de personal. Respecte el 
capítols II s’ha previst que les obligacions reconegudes ascendiran a 
6.200.000,00 euros, i al capítol IV 2.680.000 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 3.675.285,53 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 
aquest,  les dades trameses són les dades facilitades per dit consorci.  
IV.- CONCLUSIONS DEL INFORME D’AVALUACIÓ. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de juny de 
2017, 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 19,75, l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, de 54,55 i el 
Consorci del Museu de les TTEE de 54,21. Finalment, la rati del deutes se 
sitúa en un percentatge inferior al 75%. No obstant això, s’haurà de portar a 
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terme el pertinent seguiment de l’execució del pressupost per ajustar les 
estimacions a l’evolució efectiva del mateix.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
18. PERÍODE MIG DE PAGAMENT – 2N. 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 40,21 dies. El Ple de la 
Corporació resta assabentat. 
 
19. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PXC, PER DEMANAR UNA 
INVESTIGACIÓ A L’EMPRESA URBASER PER IRREGULARITATS I 
INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTE. 
Aquest assumpte ha estat retirat de l’ordre del dia. 
 
20. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP, PER REBAIXAR L’IBI RÚSTIC, 
COM A MÍNIM EN UN 15% PER AL PROPER EXERCICI 2018. 
Aquest assumpte ha estat retirat de l’ordre del dia. 
 
21. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, DE REBUIG A L’OCUPACIÓ 
IL·LEGAL D’HABITATGES. 
Aquest assumpte ha estat retirat de l’ordre del dia. 
 
22. PRECS I PREGUNTES. 
Aquest assumpte ha estat retirat de l’ordre del dia. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per 
acabada la sessió, essent les vint hores i  quinze minuts, i de tot el que s’ha 
tractat es formula la present acta de la que, com a Secretària certifico. 
 

L’ALCALDE,                          LA SECRETÀRIA, 
 
 


