
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA
A TERME EL DIA 28 DE MAIG DE 2018.  

SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:

Sr. Adam Tomàs i Roiget.
Regidors membres:

Sr. Miquel Subirats i Garriga 
Sra. Inés Martí i Herrero
Sr. Ramon Bel i Serrat

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

Sra. Joanna Isabel Estévez i González
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres

Sr. Pau Cid i Espelta
Sra. Júlia Barberà i Manrique

Sra. Manuela Cid i Espuny
Sr. Francesc Paz i Belmonte

Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal
Sra. Isabel Ferré i Roca

Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera
Sr. Albert Roig i Cervera

Sr. Francesc Josep Miró i Melich
Sra. Anna Maria Tomàs i Talarn

Sra. Rosa Pertegaz i Lafont
Sr. Germán Ciscar i Pastor

Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-vuit de maig de dos mil divuit

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
sotasignant,  Secretària  general  de  la  Corporació,  estant  també  present
l’Interventor accidental, David Carrión Dorado, 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 extraordinària de 3 de maig de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 1188 al 1542 del 2018.
3. Donar compte de les contractacions de personal.
4. Aprovació de la modifcació de la dedicació i retribució de regidor.
5. Aprovació  defnitiva  de  la  modifcació  de  l’Ordenança  municipal

reguladora  d’obres  i  instal·lacions  de  serveis  en  domini  públic
municipal.

6. Aprovació defnitiva de la modifcació del Pla de verifcació d’activitats
comunicades.

7. Verifcació  del  text  refós  de  la  modifcació  puntual  50  del  POUM:
“Adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent
sobre l’accessibilitat universal de les persones.”

8. Aprovació  de  les  bases  reguladores  de  l’atorgament  d’ajuts
“Contracta”.

9. Aprovació inicial expedient número 15 de modifcació del pressupost.
10. Aprovació de l’expedient número 6 de reconeixement extrajudicial de

crèdits.
11. Aprovació de l’expedient número 7 de reconeixement extrajudicial de

crèdits.
12. Aprovació de l’expedient número 8 de reconeixement extrajudicial de

crèdits.
13. Proposta d’atorgament de benefcis fscals ICIO.
14. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos.
15. Moció del grup municipal de PXC per crear un servei per combatre els

abusos de la banca.
16. Moció  del  grup  municipal  del  PSC-CP  per  afavorir  l’ús  de  vehicles

elèctrics  mitjançant  les  modifcacions  de  les  ordenances  fscals  de
l’Ajuntament d’Amposta.

17. Moció del grup municipal de PXC per denunciar els incompliments de
Sorea.

18. Moció del grup municipal de CIU de suport a l’Associació de criadors
de brau de les Terres de l’Ebre i facilitar la implantació del projecte de
museïtzació del bou brau al terme municipal d’Amposta.

19. 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 EXTRAORDINÀRIA DE 3 DE MAIG DE
2018.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 3
de maig de 2018.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1188 AL 1542 DE
2018.
Es dona compte dels Decret de l’Alcaldia números 1188 al 1542 de 2018,
restant el Ple assabentat.

3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL.
Es dóna compte de les contractacions següents:
 LGT com auxiliar administratiu del 25 d’abril al 24 d’octubre de 2018.
 SNF com a tècnica del departament d’obres del 30 d’abril al 29 de juliol

de 2018.
 CSR com a educadora de la llar d‘infants la Sequieta del 3 de maig al 30

de juny de 2018.
 EMB com a peó, del 15 de maig al 15 de juny de 2018.
 SMR com a tècnica de reforç per a les àrees d’ensenyament i cultura del

16 de maig al 15 de novembre de 2018.
 Pròrroga del contracte en pràctiques vinculat inicialment al  programa

“Joves en Pràctiques – JENP 2016” del 15 de maig al 14 de novembre de
2018 de:
 MCA, tècnic en electricitat per a l’àrea de comerç. 
 IJV, tècnica de suport per a Intervenció.
 RMP, tècnic en disseny gràfc per a l’àrea de mitjans de comunicació i

festes. 
 PPT, tècnica de suport àrea Secretaria. 
 PML,tècnic de suport per a Obres i Serveis.
 JH, tècnic de suport per a l’àrea de Joventut i Participació ciutadana. 
 IGM, tècnic informàtic.

 CCR, com a auxiliar de la llar d’infants del 24 de maig al 30 de juny de
2018.

El Ple de la Corporació resta assabentat.

4.  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA  DEDICACIÓ  I  RETRIBUCIÓ  DE
REGIDOR.
Atès l’acord del Ple de la Corporació de 29 de juny de 2015 en el que es fxa
el  règim  de  dedicació  i  indemnitzacions  dels  càrrecs  electes  de  la



Corporació, en el que es va determinar que la dedicació del Sr. Forcadell era
del 85%, corresponent a 31,87 hores i una retribució mensuals de 2.136,53
€.
Vist l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del
règim local.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres
del grup d’EA - AM i dels 2 membres del grup del PSC – CP i l’abstenció dels
6 membres del grup de CiU, del membre del grup de PxC i de la regidora no
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Determinar que el Sr. Daniel Forcadell Ferreres passarà a exercir el
seu càrrec d’una dedicació del 85%, corresponent a 31,87 hores, amb una
retribució mensual de 2.136,53 €, a exercir-lo amb una dedicació del 60%,
corresponent a 22,50 hores i amb una retribució mensual de 1.508,14 €.
SEGON. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí ofcial de la
província,  per  tal  de  donar  compliment  al  que  disposa  l’apartat  5  de
l’esmentat article 75 de la Llei 7/1985.
Intervencions dels membres.
El regidor Sr. Francesc Miró, diu que el grup del PSC ha donat suport a la
proposta,  com  ja  va  fer-ho  en  el  moment  en  que  es  van  aprovar  les
dedicacions i retribucions dels membres de la Corporació, en entendre que
la ciutat necessita de la dedicació dels regidors i regidores.

5.  APROVACIÓ  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA
MUNICIPAL  REGULADORA  D’OBRES  I  INSTAL·LACIONS  DE  SERVEIS  EN
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia
26 de març de 2018 la  modifcació de l’ordenança municipal  reguladora
d’obres i instal·lacions de serveis en domini públic municipal.
L’aprovació  inicial  de  la  modifcació  de  l’ordenança  esmentada  ha  estat
exposada al públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats
en el Butlletí Ofcial de la província número 26 de març de 2018 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 i dels 2 membres
del grup del PSC – CP i  l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, del



membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz,
adopta els següents acords:
PRIMER.  Aprovar  defnitivament  la  modifcació  de  l’ordenança  municipal
reguladora d’obres i instal·lacions de serveis en domini públic municipal.
SEGON.  Ordenar  la  publicació  del  text  íntegre  de  la  modifcació  de
l’ordenança aprovada en el Butlletí Ofcial de la Província i anunci en el Diari
Ofcial de la Generalitat fent referència a la publicació en el Butlletí Ofcial
de la Província, als efectes de la seva entrada en vigor.

6.  APROVACIÓ DEFINITIVA  DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE VERIFICACIÓ
D’ACTIVITATS COMUNICADES.
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia
26  de  març  de  2018  la  modifcació  del  Pla  de  Verifcació  d’Activitats
Comunicades d’Amposta 2017-2020.
L’aprovació  inicial  del  Pla  esmentat  ha  estat  exposada  al  públic  per  un
termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Ofcial de la
província número 26 de març de 2018 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 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.  Aprovar  defnitivament  la  modifcació  del  Pla  de  Verifcació
d’Activitats Comunicades d’Amposta 2017-2020.
SEGON.  Ordenar  la  publicació  del  text  íntegre  de  la  modifcació  del  Pla
aprovada en el Butlletí Ofcial de la Província i anunci en el Diari Ofcial de la
Generalitat  fent  referència  a  la  publicació  en  el  Butlletí  Ofcial  de  la
Província, als efectes de la seva entrada en vigor.

7.  VERIFICACIÓ  DEL  TEXT  REFÓS  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  50  DEL
POUM:  “ADAPTACIÓ  DE  LA  NORMATIVA  URBANÍSTICA  DEL  POUM  A  LA
LEGISLACIÓ  VIGENT  SOBRE  L’ACCESSIBILITAT  UNIVERSAL  DE  LES
PERSONES.”
Per part d’aquest Ajuntament s’ha tramitat el  procediment per l’aprovació de la



modifcació puntual número 50 del POUM: “Adaptació de la normativa urbanística
del POUM a la legislació vigent sobre l’accessibilitat universal de les persones”.
La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió duta a terme
el dia 26 d’abril de 2018, va adoptar l’acord següent:
1. Aprovar defininvaaeii la aodnfiaini  del Pla d’ordeiaini urbaiísinia auininpal 50,
adapiaini  de  la  ioraainva  urbaiísinia  del  POUM  a  la  legnslaini  vngeii  sobre
l’aiiessnbnlniai  uinversal  de  les  persoies,  d’Aaposia,  proaoguda  n  iraaesa  per
l’Ajuiiaaeii, n supedniar-ie la publniaini al DOGC n ioiseqüeii exeiuinvniai a ui iexi
refis,  vernfiai  per  l’òrgai  que  ha  aiorgai  l’aprovaini  provnsnoial  de  l’expedneii  n
degudaaeii dnlngeiinai, que niiorporn les presirnpinois següeiis:
1.1. Cal que ei el redaiiai de la dnsposnini addninoial es fxn que pel que fa a l’aplniaini
del  prevnsi  per  l’arinile  97,  apariais  3  n  4,  la  dnsposnini  addninoial  serà  d’aplniaini
úiniaaeii  per  a  les  ednfiainois  exnsieiis  als  quals  se’ls  exngenxni  servens  ioauis
d’aiiessnbnlniai. 
1.2. Cal que s’esiablenxn que l’ednfiabnlniai ei esirenx del iou volua ièiini, io geierarà
dreis urbaiísinis.
1.3.  Cal  niiorporar  ui  iou  apariai,  refereii  a  que  ial  aaiieinr  les  ioidninois
adequades  de  veiinlaini,  assolellaaeii  n  vnsies  de  les  ednfiainois  veïies  quai  es
reduenxn la dnsiàiina respeiie a aquesies ednfiainois, ei ioaplnaeii d el’arinile 97.3i)
del TRLUC.
2. Iidniar a l’Ajuiiaaeii que el iexi refis niilourà el iexi de les ioraes urbaiísinques n
els  plàiols  d’ordeiaini  ei supori  niforaàini  n  ei foraai edniable  de iraiiaaeii de
iexios, ei ioaplnaeii de l’arinile 17.6 del Reglaaeii de la Llen d’urbainsae, aprovai
per Deirei 305/2006, de 18 de julnol n de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de julnol, per la
qual s’esiablenxei els requernaeiis ièiinis de la preseiiaini, ei supori niforaàini, de
les  ioraes urbaiísinques  de les fgures de plaiejaaeii  urbaiísini  als  òrgais de la
Geieralniai de Caialuiya ioapeieiis per la seva aprovaini defininva.
3. Coauiniar-ho a l’Ajuiiaaeii.”
Atenent  que  pels  Serveis  tècnics  municipals  s’ha  formulat  el  text  refós  de  la
modifcació  puntual  número  50  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 unanimitat de tots els seus membres, i per tant amb el
quòrum de la majoria absoluta, acorda:
PRIMER.  Verifcar  el  tex  refós  de la  modifcació  puntual  número 50 del  POUM:
“Adaptació  de  la  normativa  urbanística  del  POUM  a  la  legislació  vigent  sobre
l’accessibilitat  universal  de  les  persones”,  redactat  per  l’Arquitecte  municipal,
Jaume Castellví Miralles, el qual incorpora les prescripcions fxades a l’acord de la
Comissió  territorial  d’urbanisme de  les  Terres  de  l’Ebre  de  26  d’abril  de  2018,
d’aprovació defnitiva de dita modifcació puntual del Pla.
SEGON. Ordenar que es doni trasllat del text refós de la modifcació puntual 50 del
POUM a la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, instant la seva



publicació en el Diari ofcial de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva
executivitat.

8.  APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT D’AJUTS
“CONTRACTA”.
Atès que és voluntat d’aquest equip de govern incentivar la creació de llocs
de  treball  al  municipi  d’Amposta,  dins  els  límits  establerts  en  els
pressupostos  municipals,  a  favor  de  les  empreses  que  incrementin  el
nombre de treballadors/res de la seva plantilla.
Vist  l’informe favorable de la tècnica d’indústria  i  empresa a la proposta
presentada.
Vist l’informe favorable d’Intervenció en relació a l’aprovació de les bases
reguladores dels ajuts “Contracta”.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres
del grup d’EA - AM i dels 2 membres del grup del PSC – CP i l’abstenció dels
6 membres del grup de CiU i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i
el vot en contra del membre del grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER.  Aprovar  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  dels  ajuts
“Contracta”.
SEGON. Publicar a la Bases de dades nacional de subvencions (BDNS) i al
Butlletí ofcial de la província de Tarragona les bases reguladores per a la
concessió  de  subvencions  per  a  la  contractació  de  treballadors/res  del
municipi d’Amposta, anomenades ajuts “Contracta”.
TERCER.  Elevar  la  present  aprovació a  defnitiva  en el  cas que durant  el
termini d’exposició al públic no es presentin reclamacions.
Intervencions dels membres:
El regidor Sr. German Ciscar diu que el seu vot serà en contra perquè és
una  proposta  que  va  realitzar  ell  el  2015,  després  d’analitzar  tots  els
municipis per veure com es podia crear ocupació, ja que a Amposta hi ha al
voltant  de  1.500  persones  aturades  i  sinó,  moltes  de  les  que  estan
treballant  es  veuen  limitades  per  unes  condicions  de  precarietat  o
temporalitat  en  el  contracte.  Continua  dient  que  des  de  que  es  van
presentar els incentius va dir que el termini de tres anys per a pagar als
empresaris era massa temps, fet que el Sr. Alcalde li va acceptar tot i que no
va modifcar res i es va quedar aquest termini establert. A més a més, no
s’ha fet cap mena de publicitat sobre aquest ajut. Afegeix que la fnalitat
amb  la  que  ell  va  proposar  aquests  incentius  era  crear  una  ocupació
estable, a diferència del que es presenta avui per part de l’equip de govern,
ja  que  amb  el  que  ell  mateix  va  presentar  es  podia  anar  a  qualsevol



empresa del  territori  amb un incentiu,  és  a dir,  si  l’empresari  tenia  a  la
balança  contractar  a  una  persona  de  Tortosa  i  a  una  d’Amposta,  el
d’Amposta portava uns diners de regal. Remarca que això és un incentiu,
que  potser l’empresari no l’anava a contractar però al fer-li una proposta
atractiva decideix provar-ho. Continua dient que amb el plantejament del
Sr.  Alcalde  el  que  s’incentiva  és  que  les  empreses  i  negocis  d’Amposta
contractin  a  gent  d’Amposta,  tot  i  que  això  ja  és  una  realitat  ja  que  la
majoria  de  treballadors  dels  comerços  i  negocis  ja  són  d’Amposta,  de
manera que per a què s’han de regalar diners per a una cosa que ja es fa.
També li critica que tindria més sentit si aquests contractes haguessin de
ser  indefnits  però ni  això,  perquè a més a més hi  ha la  condició  de la
temporalitat. Torna a demanar que el que vol són feines estables i el que
s’acaba de fer amb aquestes bases es carregar-s’ho. La conclusió és que
aquestes bases no s’han fet amb la cura deguda, ja que si hagues estat així
s’hagués vist que hi ha coses a corregir. Per exemple, en el model 30 plus, la
Generalitat dóna a un empresari 700 € per un treballador per 6 mesos de
contracte, i el Sr. Alcalde diu que aquest fet és compatible amb les ajudes
que dóna l’Ajuntament d’Amposta,  de manera que ens podem trobar en
que un empresari cobri 700€ per part de la Generalitat i 300 € més per part
de l’Ajuntament, de manera que li surt gratis a l’empresari.  Llavors per a
l’empresari això és un guany. Afegeix que s’ha de tenir molta cura amb els
recursos que es  tenen i  veure quins objectius  es busquen amb aquests
incentius.  La  veritat  és  que  aquests  ajuts,  de  la  manera  en  com  estan
plantejats, tenen un efecte pervers, ja que pot donar lloc que no es vulgui
renovar a un treballador pel fet que l’empresari  prefereixi  contractar un
altre treballador per veure si rep l’ajut. Remarca que, agafant les bases és
veu clarament que no hi ha cap projecte per reduir l’atur. S’ha de tenir clar
que els diners són dels ciutadans i que aquests incentius han de tenir un
proft, és molt trist que el problema principal d’Amposta no tingui un pla
real. Acaba dient que s’ha de fer quelcom atractiu i fora del comú sinó mai
es podrà aconseguir  i  realment amb aquestes  bases no s’arribarà a cap
canvi, ja que el fet de donar diners per contractar a un ampostí és un fet
que ja fa molts anys que es dóna. 
El regidor Sr. Francesc Miró diu que donaran suport a aquesta proposta, tot
i que els hi hagués agradat poder participar més en aquestes bases. És cert
que es van donar en una comissió però hagués estat bé poder debatre-les,
millorar-les i enriquir-les. Continua dient que aquest cop votaran a favor, ja
que aquesta vegada no hi ha un informe contrari de la Secretària perquè ja
se li va dir que no era correcte que es volguessin donar ajuts a empreses



que tenen la seu social i fscal fora d’Amposta i això ho ha rectifcat. També
és cert que seria millor que es donés una temporalitat més llarga però per
aquest  cop es dóna un vot de confança perquè entenen que també es
necessari.
El Sr. Alcalde diu que respecte la durada, estan convençuts de que quan se
li ofereix a l’empresa la possibilitat de subvenció entre 6 i 9 mesos, ja que
no li surt gratis sinó que una part va subvencionada, assumeix menys risc
l’empresa i en la major part de casos s’acaben quedant, evidentment si els
hi convens la manera com treballen. Per això, aquestes ajudes no són més
que un incentiu i una porta d’entrada per a contractacions futures de llarga
durada en la major part de casos. Afegeix que, evidentment, si es veu que
amb la durada de 6 o 9 mesos no es sufcient, ho modifcaran. De manera
que s’anirà veient en base als resultats quina és la millor manera per fer
que aquestes  bases arriben a la  major gent possible.  Remarca que està
convençut perquè tenen l’experiència del 30 plus però estan oberts, igual
com van fer en els contractes per autònoms, a poder-les millorar.
La regidora Sra.  Isabel  Ferré fa saber que celebren la modifcació de les
bases  en  quan  a  la  ubicació  de  les  empreses,  des  del  primer  dia  van
entendre que s’havia de fer i si es continuava amb les anteriors bases, tal i
com ha dit el Sr. Ciscar, s’hagués hagut de fer una difusió més adequada
perquè  fns  i  tot,  hi  ha  empreses  que  no  tenien  coneixement  de  les
anteriors bases. Dit això, expressa que lamenten que se’ls hi expliqui això
sense demanar opinió, ja que tan el Sr. Ciscar com el Sr. Miró o com ella
mateixa haguessin pogut opinar abans de proposar-ho. És per tot això que
el vot serà l’abstenció i diu que esperen que aquest cop funcionin millor que
l’anterior, tot i que els hi agradaria que la llargada fos superior. 

9.  APROVACIÓ  INICIAL  EXPEDIENT  NÚMERO  15  DE  MODIFICACIÓ  DEL
PRESSUPOST.
Des  de  l'aprovació  del  pressupost  de  l’exercici  2018  el  passat  28  de
desembre de 2017, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses
que no poden demorar-se fns el pròxim exercici, per a les quals no existeix
crèdit o el pressupostat resulta insufcient:

Suplement de crèdit
09/160/21000 Conservació xarxa aigües i clavegueram 40.000,00 €
01/3330/62300 Climatització Sala Museu 40.000,00 €
01/3321/62500 Mobiliari Biblioteca 12.200,00 €
07/9200/62500 Mobiliari ofcina 15.000,00 €
10/151/625 Mobiliari urbà 15.000,00 €



Total suplement de crèdit 122.200,00 €

Crèdits extraordinaris
07/9202/20500 Leasing equips i serveis de reprografa 24.500,00 €
Total crèdits extraordinaris 24.500,00 €

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, acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient número 15 de modifcació del pressupost de
2018 amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament
es relacionen:
Modifcació de  crèdit número 15 crèdits extraordinaris
Suplement de crèdit 122.200,00 €
Capítol 2: Compra de béns corrents 40.000,00 €
Capítol 6: Inversions reals 82.200,00 €
Crèdit extraordinari 24.500,00 €
Capítol 6: Inversions reals 24.500,00 €
Finançament 146.700,00 €
870.00 RTGG 146.700,00 €
SEGON. Exposar al públic la modifcació aprovada durant el termini de 15
dies hàbils, tant als taulers d'anuncis com al Butlletí ofcial de la Província,
als  efectes  que  els  interessats  puguin  presentar  les  reclamacions  que
creguin adients.
TERCER.  Elevar  la  present  aprovació a  defnitiva  en el  cas que durant  el
termini d'exposició al públic no es presentin reclamacions

10.  APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  6  DE  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
Vist  l’expedient  de reconeixement  extrajudicial  de crèdits  format  per  les
obligacions  d’exercicis  anteriors  que  consten  a  la  relació  d’obligacions
número 270, de data 28 de maig de 2018, la qual ascendeix a un import
líquid de 8.435,28 euros, i que comença amb Sistemes Comunicació Gràfca,
per import de 871,20 euros, i fnalitza amb Fundació Privada Serveis Socials
Montsià, per import de 7.410,49 euros.
Que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost.
A  la  vista  de  les  factures  tramitades  per  a  la  seva  aprovació,  una  volta
comprovats  per  la  Intervenció  els  requisits  formals  dels  documents



(especialment el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es
regulen  les  obligacions  de  facturació)  i  les  operacions  aritmètiques
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei,
subministrament o obra per part del  personal municipal  responsable de
l’Àrea gestora.
Atenent  al  principi  doctrinal  de  “l’enriquiment  injust”,  per  tal  d’evitar
conseqüències lesives per a les parts, i vist el informe de Intervenció de 18
de maig de 2018.
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, acorda:
PRIMER.  Convalidació  administrativa  dels  expedients  que  originen  les
factures incloses a la relació.
SEGON.  Aprovar les  obligacions d’exercicis  anteriors,  per import  total  de
8.435,28 euros.

11.  APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  7  DE  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
Vist  l’expedient  de reconeixement  extrajudicial  de crèdits  format  per  les
obligacions  d’exercicis  anteriors  que  consten  a  la  relació  d’obligacions
número  269,  de  28  de  maig  de  2018,  la  qual  comença  amb  Bymedio
Submarino  International,  SL,  per  import  de  1.815  euros  i  fnalitza  amb
Fundació  Privada  Serveis  Socials  del  Montsià,  per  import  de  16.845,64
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.
No obstant el informe desfavorable de Intervenció, de data 18 de maig de
2018.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres



del grup d’EA – AM, l’abstenció del membre del grup de PxC  i el vot en
contra dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC –
CP i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER.  Convalidació  administrativa  dels  expedients  que  originen  les
factures incloses a relació número 269.
SEGON.  Aprovar les  obligacions d’exercicis  anteriors,  per import  total  de
18.660,64 euros.

12.  APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  8  DE  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
Vist  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de crèdits  relatiu  a  les
següents factures:

Factures (413)
CODI
FACTURA

PARTIDA TERCER CONCEPTE IMPORT

139181 10-151-61900 Gracia  excavaciones
y movimientos, SL

Enderroc vivendes c/ Sant Cristòfol 5.080,06 €

140806 10-151-62500 Bioma Facilities, SL Subministrament jardineres 5.358,58 €
140035

140036
140953

141420

141436

07-9200-62500 M&C Systemebre, SL

Roig Papertècnic, SL

Compra taules,  book  i  cadira  dep.
Obres
Compra cadires Ofcina jove
Compra  cadires,  armari  i  safates
Cultura
Compra  moble,  taula  i  armari
Joventut
Compra buck amb calaixos Turisme

767.20 €
435,36 €

640,21 €

801,50 €
168,80 €

2.813,07 €
TOTAL 13.251,71 €

Aquest  expedient  es  tramita  d’acord  amb allò  establert  a  l’article  60 del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i la base 20 d’execució del pressupost.
A  la  vista  de  les  factures  tramitades  per  a  la  seva  aprovació,  una  volta
comprovats  per  la  Intervenció  els  requisits  formals  dels  documents
(especialment el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es
regulen  les  obligacions  de  facturació)  i  les  operacions  aritmètiques
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei,
subministrament o obra per part del  personal municipal  responsable de
l’Àrea gestora.
Atenent  al  principi  doctrinal  de  “l’enriquiment  injust”,  per  tal  d’evitar
conseqüències lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció
de 18 de maig de 2018.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres
del grup d’EA – AM, l’abstenció del membre del grup de PxC  i el vot en



contra dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC –
CP i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Aprovar les obligacions d’exercici corrent que obren a l’expedient i
integrat per les factures enumerades anteriorment. 
SEGON. Supeditar l’aprovació de les factures incloses, excepte la presenta
per Garcia Excavacions, SL, a l’aprovació defnitiva de l’expedient número 15
modifcació  del  pressupost  per  suplements  de  crèdits  i  crèdits
extraordinaris,  el  qual  ha  estat  aprovat  inicialment  en  aquesta  mateixa
sessió plenària.

13. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS ICIO.
Vista la sol·licitud presentada per MSR on manifesta que havent pagat la
taxa de llicència d’obres i l’ICIO pels treballs de neteja i pintat de façana, vol
acollir-se a la bonifcació que contemplen les ordenances de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicència d’obres.
Segons  les  bases  de  les  dades  tributàries  existents  a  l’Ofcina  de gestió
tributària,  la  sol·licitant  ha  pagat  la  liquidació  per  la  taxa  de  la  llicència
d’obres  i  l’ICIO per arranjament de la  façana del  seu habitatge ubicat  al
carrer Major, 16, d’Amposta, havent-se-li practicat les següents liquidacions:
 Liquidació  número  946421  en  concepte  de  neteja  de  façana  per  un

import de 46,35 € havent-la pagada el dia 22 de febrer de 2018.
 Liquidació  número  962160  en  concepte  de  pintat  de  façana  per  un

import de 50,73 € havent-la pagada el dia 22 de febrer de 2018.
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t,
respectivament, amb la rúbrica bonifcacions, i amb l’objecte de fomentar
l’arranjament  o  l’obra  nova  a  la  ciutat  vella,  la  possibilitat  de  concedir
bonifcacions fscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i a l’ICIO a 
... c) Històric - artístiques i culturals:
Fins un 95% de la quota.
- Per l’obra nova o de rehabilitació a la ciutat vella (casc antic).
...
a.  Les  obres  s’han  d’efectuar  sobre  una  edifcació  que tingui,  al  menys,
quaranta anys.
b. Han de destinar-se a habitatge.
El procediment a seguir per a la concessió de les bonifcacions anteriors
serà el següent:
 Petició  del  particular  interessat.  A  dita  petició  haurà  d’adjuntar-se  la

documentació  acreditativa  del  compliment  d’algun  dels  requisits
previstos als apartats anteriors, pel qual se sol·licita la bonifcació...



 El Ple de l’Ajuntament, prèvia valoració del compliment de les condicions
necessàries per a la concessió de bonifcació,  a la vista  dels informes
dels  departaments  d’obres,  ...  i  gestió  tributària  i,  prèvia  fscalització
d’intervenció,  adoptarà  el  corresponent  acord,  del  qual  se’n  donarà
trasllat a l’Ofcina de Gestió Tributària per a la seva aplicació.

 El  termini  per  a  l’adopció  de  l’acord  esmentat  serà  de  tres  mesos  a
comptar  del  dia  següent  al  de  la  presentació  de  la  sol·licitud  de
bonifcació.  En cas que en el  termini anterior  no es resolgui  sobre la
sol·licitud, aquesta s’haurà d’entendre desestimada.

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  bonifcació  que,  per  a  l’apartat
corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en
la justifcació de la creació dels llocs de treball.
Requisit d’ús d’habitatge. És compleix amb el requisit de que les obres es
realitzen sobre un habitatge.
Requisit  d’antiguitat  de  la  construcció.  Es  compleix  amb  el  requisit
d’antiguitat ja que l’habitatge té una antiguitat superior als quaranta anys,
tal  i  com es desprèn de la  certifcació cadastral  descriptiva i  gràfca que
acompanya a la present.
Requisit de llicència obres. La interessada va sol·licitar llicència d’obres per a
la neteja i pintada de la façana que se li va atorgar mitjançant decret de
l’Alcaldia del dia 29 de març de 2018, expedient número 72/2018.
Requisit d’execució de les obres. Segons es desprèn de l’informe emès pel
Departament d’Obres i Urbanisme la interessada ha executat les obres per
les que va sol·licitar i obtenir llicència municipal.
Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret:
 Ordenança reguladora de l’ICIO: article 4 – Exempcions, bonifcacions i

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

Exempcions i bonifcacions.
El  Ple  de  la  Corporació,  per  unanimitat  de  tots  els  membres  presents,
acorda:
PRIMER.  Acceptar  concedir  la  bonifcació  pregada  per  la  persona
interessada consistent en el 95 % de la quota liquidada pels indicats tributs.
SEGON.  Aplicar la bonifcació a la liquidació generada atenent al següent
detall:
Liquidació Import Quantitat Quantitat Quantitat a



pagada bonifcada tornar
946421 46,35 46,35 44,03 44,03
962160 50,73 50,73 48,19 48,19

TERCER. Procedir a practicar una bonifcació sobre els tributs liquidats per
un import de 92,22 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat per
la sol·licitant.
CINQUÈ.  Donar  trasllat  del  present  acord  a  la  interessada,  dipositaria,  i
ofcina gestió tributària.

14.  RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS  SANCIONADORS  EN MATÈRIA  DE  GOSSOS
PERILLOSOS.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número
2183/2017 de 3 de novembre, per la infracció de l’article 2 apartats a), b) i c)
de la  Llei   10/1999 de 30 de juliol,  sobre tinença de gossos  considerats
potencialment  perillosos  i  article   3.1  del  Decret  170/2002 d’11  de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
consistent en no tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós, no
complir les instal·lacions les mesures de seguretat i posseir o portar el gos
sense  llicència  municipal,  segons  denúncia  efectuada  pels  agents  de  la
Policia Local el dia  26 d’agost de 2017  a les 21,00 hores,
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  3 de novembre de
2017,  va  formular-se  acord  d'iniciació  del  procediment  sancionador,
exposant-se els  fets  imputats,  considerant deuria  imposar-se una sanció
per import de 150,25 € i concedint-se un termini de deu dies per a formular
al·legacions.
Durant els 10 dies que té l’interessat per realitzar al·legacions, en el període
d’audiència a l’interessat, s’han formulat les següents al·legacions:
“Respecte  a  la  carta  rebuda la  passada setmana,  d’acord  amb l’article  2
apartats a), b) i c)  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i article  3.1 del Decret 170/2002 d’11
de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos consistent en no tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos
perillós, no complir les instal·lacions les mesures de seguretat i posseir o
portar  el  gos  sense  llicència  municipal,  segons  denúncia  efectuada  pels
agents de la Policia  Local  el  dia   26 d’agost  de 2017  a les  21,00 hores,
remeto fotos on he reforçat les mesures de seguretat del recinte del meu
gos  amb xip  número  XXXXXXXXXXXXXXX  i  pòlissa  d’assegurança  número
XXXXX,  posant ciment i  grans pedres bordejant tot  el  recinte.  També he
posat senyalització de gos perillós (encara que no ho sigui, ja que és molt



sociable i amigable amb tothom)”
Per tal que quedi constància que ho tinc tot en regla a dia d’avui. Prego ho
tinguin en compte”.
Vist l’informe emès al respecte per l’agent denunciant de dat 26 d’abril de
2018 que diu: “Que tot i les modifcacions posteriors que va duu a terme el
Sr.  C  es  creu  que no són  motiu  sufcient  per  no ratifcar-se  en  els  fets
succeïts. El no reunir el recinte les condicions de seguretat i escapolir-se en
repetides ocasions l’animal van originar l’inici de l’expedient administratiu.
El motiu va ser per no tenir correctament senyalitzat el recinte i dotat de les
mesures de seguretat adients per a que no pogués escapolir-se l’animal.
Que posteriorment es van fer les comprovacions que manifesta el Sr. C i es
va comprovar que ho havia reparat i  millorat.  Tot i  això hi ha una nova
escapolida del seu animal amb número de xip XXXXXXXXXXXXXXXX en data
20/02/2018 amb número d’incidència de la policia local 1240/18. Atès això,
es ratifca en la denúncia.
Resultant que a la vista de les al·legacions i de les actuacions realitzades per
a  l’aclariment  dels  fets,  l’instructor  de  l’expedient  es  ratifca  en  els  fets
indicats  a  l’acta  de  denúncia  i  en  tal  sentit  es  formula  la  proposta  de
resolució concedint-li  un termini de deu dies per a formular al·legacions.
Cap  de  les  al·legacions  formulades  desvirtuen  els  fets  motivants  de  la
instrucció  de  l’expedient,  ni  aporten  proves  sufcients  que desvirtuen  la
comissió  del  fet  denunciat,  alterant  la  possible  responsabilitat  dels
subjectes del mateix contemplada a 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.
Atenent el que disposen:
 Article 2 apartats a),  b)  i  c),  de la Llei   10/1999 de 30 de juliol,  sobre

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

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

 Article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 Articles  53 i  137.3 de la  Llei  30/1992,   de 26 de novembre,  de règim

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

 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.  Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  Sr.  ICN  contra
l’expedient de denúncia abans esmentat i estimar comès el fet denunciat.
SEGON. Considerar que per part del Sr. INC, s’ha comés infracció de l’article
2 apartats a), b) i c), 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.
TERCER.  Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i
greus.
QUART. D’acord amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol,  sobre  tinença  de  gossos  considerats  potencialment  perillosos,
imposar a l’infractor  una multa  per import  de  150,25 euros que deurà
ingressar  a  l'Ofcina  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 notifcació de la present entre els dies 1 i 15
fns el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fns
el dia 5 del segon mes següent.
CINQUÈ.  Donar  trasllat  del  present  acord  a  l’interessat  i  ofcina  gestió
tributària.

15.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  PXC  PER  CREAR  UN  SERVEI  PER
COMBATRE ELS ABUSOS DE LA BANCA.
A continuació es dona compte de la moció que diu:
“Quants  ciutadans  d’Amposta  estan  farts  d’haver  de  pagar  un  munt  de
diners pels descoberts que poden tenir. Els bancs arriben a cobrar 30, 35,
40, 45... euros per descoberts que de vegades són inferiors a les quantitats
que reclamen.
Hi ha casos que han arribat a cobrar 40 euros per un descobert de 5 euros.
Una vergonya. Això es pot reclamar.
Quants de ciutadans tenen una targeta de crèdit.  I  els bancs a l’hora de
cobrar, de vegades apliquen interessos als interessos. Això és un delicte. Es
diu ANATOCISME, es pot reclamar.
Quants ciutadans s’han vists obligats a l’hora de demanar una hipoteca o un
crèdit a contractar, una assegurança de vida per molts anys al mateix banc.
Es pot rescindir aquesta assegurança i recuperar molts diners.
I com això molts abusos més. La banca té avantatge, ja que ells tenen molts
mitjans i nosaltres cap. Estem totalment indefensos davant aquests abusos
perquè no tenim ni advocats ni experts que ens defensin.



És  per  això  que demanem  a  l’Ajuntament  que creï  aquest  servei,  de  la
mateixa manera que tenim i paguem la policia per a que ens defensi.
Hem de tenir un servei al qual poder acudir quan d’una manera abusiva els
bancs ens volen prendre el  pèl  i  els  diners.  Els  ciutadans paguem i  ens
mereixem poder estar segurs davant de «guaiie blaiio» (per mi són pitjors
que aquests).
Com sempre diem, respecte a tothom, por a ningú, i menys a la banca. Per
això demanem:
1- Crear un servei per combatre els abusos de la banca.”
Intervencions dels membres.
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. German Ciscar.
El regidor Sr. Francesc Miró diu que li donen el seu suport perquè, entre
d’altres  coses,  en  el  seu  cas  és  més  concret,  però  en  el  seu  programa
electoral  s’incloïa  la  creació  d’una  ofcina  d’atenció  al  ciutadà  per  tal
d’acompanyar-los i assessorar-los en tot aquest tipus de situacions en que
la gent es troba sovint i  normalment és la gent gran. Afegeix que no és
motiu d’aquesta moció però fa saber que també estaria bé que es crees un
servei per ajudar a la gent, més que res a la gent gran quan, des del banc,
no se’ls hi dóna una atenció directa i se’ls envia al caixer a realitzar certes
operacions com cobrar o fer efectiu un pagament. Ja que sinó, fnalment,
s’acabarà  no  treballant  amb  aquestes  entitats  perquè  l’únic  que  fan  és
posar falques i problemes. De manera que nosaltres entenem que aquest
és un abús més de la banca, la qual pràctica molt la responsabilitat social,
doncs  nosaltres  creiem  que  això  també  va  de  responsabilitat  social:
acompanyar a la gent a resoldre tots aquests tràmits que són importants i
cada  dia  ho  són  més  i  facilitar  la  relació  amb  la  banca,  la  qual  no  es
produeix en moltes de les entitats i cada cop més, totes les entitats van cap
a la mateixa direcció. Finalment reclama al Sr. Alcalde, si aquest no té cap
inconvenient, que es dirigeixi a la banca per tal que es pugui a ajudar a tota
aquesta gent que no té coneixement o molt poc. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que ells el fet de crear serveis per cada una
de  les  problemàtiques  està  bé  sempre  i  quan  el  personal  sigui  propi.
Afegeix que es possible que el personal de la casa no estigui format però
davant d’aquesta situació només cal que es formin. Acaba dient que si el
servei s’ofereix amb personal propi format el vot serà a favor però si no és
així serà en abstenció.
El Sr. Alcalde diu que estan totalment d’acord amb la moció, lluitant contra
els excessos de la banca i  dels més forts.  A més a més, afegeix que, en
aquest cas, comparteixen la visió de CiU de que tenen la capacitat per fer-



ho amb personal propi, ja que el nou inspector en cap ja va proposar que,
conjuntament amb la defensora del ciutadà, hi ha una persona a la Policia
Local de recent incorporació, que és experta en aquest tipus de gestions a
nivell de bancs. De manera que no es crearia un servei estrictament, en el
sentit de contractar gent, sinó que es crearà un circuit, de manera que sigui
la mateixa Policia Local i la defensora del ciutadà qui se n’ocupin de donar
aquest servei. 
El regidor Sr. Ciscar diu que mentre es doni resposta al problema li sembla
perfecte perquè es compleix amb el que demana. 
Després  de  les  intervencions  transcrites,  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 de la que s’ha donat compte.

16.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSC-CP  PER  AFAVORIR  L’ÚS  DE
VEHICLES  ELÈCTRICS  MITJANÇANT  LES  MODIFICACIONS  DE  LES
ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA.
Tot seguit es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“Tenint per referent l’horitzó 2030 davant el canvi climàtic global, i amb la
fnalitat  de  reduir  dràsticament  les  emissions  de  carboni  en  transport  i
mobilitat,  des  dels  poders  públics  i  l'administració  no solament  hem de
fomentar  el  transport  públic  col·lectiu,  caminar  i  anar  en bicicleta,  si  no
també afavorir mesures pel canvi de vehicles de combustió interna per uns
altres no contaminants.
L'ús  de  vehicles  elèctrics  contribueix  a  desaccelerar  el  canvi  climàtic
disminuint la contaminació per emissions de gasos contaminants garantint
un futur sostenible amb el medi ambient i augmenta l’efciència del consum
d’energia. Alhora, reduir la contaminació acústica que perjudica de forma
notable la salut de les persones. 
Amb la fnalitat d'augmentar l'ús del vehicle elèctric, a part de facilitar que hi
hagin més punts de recàrrega de vehicles en la via pública, és el moment
d’implementar  tota  una  sèrie  de  rebaixes  fscals  per  als  vehicles  que
disposin del distintiu més alt lliures d’emissions. 
És per tot això que es proposa al Ple de l'Ajuntament d’Amposta l'adopció
dels següents acords:
1.  Modifcar  l'ordenança  fscal  reguladora  de  la  taxa  per  estacionament
regulat amb horari limitat en la via pública, perquè l'aparcament a la zona
blava dels vehicles elèctrics sigui gratuït, sempre respectant els criteris de



mobilitat establerts com no estacionar més del temps màxim en la zona
blava.
2. Modifcar l'ordenança fscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per incorporar una bonifcació a la taxa a pagar en les
obres  d'adequació  dels  garatges  comunitaris  i  de  particulars  per  a  la
recarrega de les bateries dels vehicles elèctrics. 
3.  Modifcar  l'ordenança fscal  reguladora,  de l'Impost  sobre Vehicles  de
Tracció Mecànica, per augmentar la bonifcació de l'impost per als vehicles
elèctrics. 
4. Implantar més punts de recàrrega de vehicles elèctrics en la via pública.
5.  Que  s’iniciï  una  campanya  per  a  informar  de  la  posada  en  marxa
d’aquesta proposta a la població.”
Intervencions dels membres.
Defensa  la  moció  el  regidor  Sr.  Francesc  Miró  dient:  els  Socialistes
d’Amposta  presentem  aquesta  moció  perquè  volem  que  es  prenguin
mesures per tal d’afavorir l'ús de vehicles elèctrics, com un pas més per una
Ciutat sostenible. Efectivament, el canvi climàtic, les seves conseqüències i
les  decisions  que  hem  de  prendre  per  evitar-ho,  no  es  poden  aplaçar
contínuament. Davant d’aquest repte, l’horitzó 2030 ha de ser el referent
que hem de tenir amb la fnalitat d’haver aconseguit reduir dràsticament les
emissions  de  carboni  en  transport  i  mobilitat  a  Amposta.   I  ho  volem
aconseguir amb fets i no només amb paraules buides de contingut, per això
el nostre grup, defensem i proposem un model energètic sostenible per a la
nostra ciutat. L’efciència energètica és un repte que tenim, que cal convertir
en riquesa i ocupació de qualitat. Amb aquest objectiu des del inici de la
legislatura,  estem  proposant  tota  una  sèrie  de  mesures  per  augmentar
l’efciència del consum de l’energia i la disminució del impacte ambiental.
Utilitzar energies renovables per un futur sostenible amb el medi ambient.
Afavorir  la consecució d’un sistema energètic més competitiu,  sostenible,
segur  i  que requereix  menys energia  per  al  consum o la  producció  i  la
reducció  de  la  dependència  de  recursos  externs  com  el  petroli.  Per
aconseguir-ho cal afavorir la mobilitat sostenible a la nostra ciutat i és en
aquest sentit que els socialistes venim presentant propostes a l’ajuntament
per tal  de facilitar  els  desplaçaments,  per motivar  a la gent a utilitzar  el
transport  públic,  anar  a  peu o amb bicicleta  i  explicar  els  benefcis  que
comporta, però també ens cal fomentar l’ús del vehicle elèctric.  El vehicle
elèctric  contribueix  a  desaccelerar  el  canvi  climàtic  disminuint  la
contaminació  per  emissions  de  gasos  contaminants  garantint  un  futur
sostenible  amb  el  medi  ambient  i  augmentant  l’efciència  del  consum



d’energia.  Alhora,  es  redueix  la  contaminació  acústica  que  perjudica  de
forma notable la salut de les persones. 
Des de l’ajuntament hem d’emprendre mesures encaminades a propiciar el
canvi de vehicles de combustió interna per uns altres no contaminants amb
el màxim distintiu d’efciència energètica, lliures d’emissions, per això es fa
necessari  implementar tota una sèrie de rebaixes fscals per als vehicles
elèctrics, a part de facilitar que hi hagin més punts de recàrrega de vehicles
en la via pública. Aquest és un pas més per fer tot allò que estigui a les
nostres mans en la consecució de l’objectiu d’una ciutat respectuosa amb el
medi ambient i la salut de les persones. 
Els possibles compradors de cotxes han de veure tota una sèrie d’avantatge
més a l’hora de decidir-se entre un vehicle convencional o un cotxe elèctric. 
És en aquest sentit que proposem que hi hagi tota una sèrie de avantatges
econòmiques  perquè  la  gent  es  decideixi  a  comprar  aquest  tipus  de
vehicles no contaminants:
Primera.- Gratuïtat per l’aparcament a la zona blava dels vehicles elèctrics. 
Segona  .-  Bonifcació  de  la  taxa  d’obres  per  l’adequació  dels  garatges
comunitaris i de particulars per a la recàrrega de les bateries dels vehicles
elèctrics. 
Tercera  .-  Augmentar  la  bonifcació  de l'impost  de circulació  als  vehicles
elèctrics. 
Quarta  .-  Implantar  més  punts  de  recàrrega  de  vehicles  elèctrics,  amb
pèrgoles  fotovoltaiques,  a  la  via  pública.  Que  generin  l’energia  que  es
consumeix. Una pèrgola amb capacitat de dos cotxes pot generar 20Kw/h. A
l’any 7 tones menys de CO2 a l’atmosfera. 
Cinquena .- Iniciar tot un seguit de campanyes per a conscienciar a la gent
de la necessitat de contribuir a reduir l’impacte ambiental i de ser una ciutat
capdavantera  en  la  utilització  d’energies  renovables,  així  com  de  les
avantatges ambientals i  econòmiques que comporta la posada en marxa
d’aquestes mesures. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, el regidor Sr. German Ciscar en
nom del grup de PxC i la regidora Sra. Isabel Ferré en nom del grup de CiU,
manifesten el seu suport a la moció.
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern votarà a favor i que estan alineats
amb  el  fons  de  la  moció  que  presenten  avui,  algun  dels  punts  que  es
demanen ja estan fets i alguns és bo modifcar-los en la línia que el regidor
Sr. Miró els està demanant. 
En quan al  número 1 de modifcar l’ordenança fscal  reguladora recorda
que  s’ha  de  pactar  en  l’empresa  que  està  gestionant  la  zona  blava  i



l’aparcament  per  veure  com  es  fa.  Hi  ha  una  voluntat  de  fomentar  la
compra i informant a la gent que aquests incentius no són per a aquells que
ja el tenen sinó per a aquells que estan triant quin vehicle es compren, de
manera que com més incentius hi hagi, la balança es pot decantar per un
costat o per un altre. 
En referència a la modifcació de l’ordenança fscal reguladora de l’impost
sobre construccions i  instal·lacions,  actualment hi  ha una bonifcació del
30% però està més encaminada a les obres que es puguin fer en matèria
d’efciència energètica dins de l’habitatge, tot i que es podria incloure dins
de  la  mateixa  ordenança  en  un  subapartat  que  faci  referència  ala
implantació de les recàrregues.
Respecte a la modifcació de l’ordenança fscal reguladora de l’impost sobre
els  vehicles  de  tracció  mecànica  per  a  augmentar  la  bonifcació,  la
bonifcació ja és del 100% en vehicles elèctrics i del 50% per als híbrids i
GLP, sent una de les primeres mesures que es van implementar en l’equip
de govern d’ EA-AM.
El  regidor.  Sr.  Francesc  Miró  replica  que  això  no  és  el  consta  a  les
ordenances fscals,  ja que en aquestes es contempla una bonifcació del
75% per a tota la vida útil del vehicle.
El Sr. Alcalde respon que en tot cas és un error, que la seva voluntat és que
sigui  un  100%,  de  manera  que  un  cop  revisat,  si  existeix  l’error  ho
modifcaran al 100% tal i com es contempla a la moció.
Per últim, la implantació de més punts de recàrrega de vehicles elèctrics en
la  via  pública,  s’està  totalment  d’acord.  Afegeix  que  actualment  estan
pendents del pla de foment de turisme, incorporant-se’n dos al Poble Nou
del Delta, un més aquí a Amposta i es torna a demanar a l’ICAEN una nova
estació de recarrega com la que ja tenim, la qual va sortir gratuïta i fns i tot
vam  rebre  més  diners  ja  que  algunes  marques  de  cotxe  ens  van
subvencionar i per això no es cobren les recàrregues. 
Dit això, informa que el seu vot és a favor. 
Amb les intervencions anteriors,  el  Ple de la Corporació,  per unanimitat,
acorda aprovar la moció que ha estat transcrita.

17.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  PXC  PER  DENUNCIAR  ELS
INCOMPLIMENTS DE SOREA.
A continuació es dona lectura a la moció que diu:
“Sorea, quan va guanyar el contracte de gestió del servei d’aigua a Amposta
al 2004, es va comprometre a posar a disposició dels ciutadans una ofcina



al nucli urbà amb un horari d’atenció al públic de 8 hores diàries de dilluns
a divendres.
Han complert? NO.
L’ofcina de Sorea només obre des de les 9 fns a les 13 hores de dilluns a
divendres. Fan 4 hores mentre que Amposta paga un servei de 8 hores i
Sorea en fa 4 hores. Així ja poden guanyar diners, estafant als ciutadans.
També es van comprometre a que l’estructura directiva i tècnica de Sorea a
les Terres de l’Ebre i el Baix maestrat posaria la seva seu a Amposta.
Han  complert?  NO.  L’ofcina  es  triba  a  Benicarlo  amb  desenes  de
treballadors.
Per això demanem:
1- Reclamem tots els diners que hem pagat per tenir una ofcina d’atenció al
ciutadà de 8 hores al dia, quan només està oberta 4 hores al dia.”
Intervencions dels membres.
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. German Ciscar, afegint
que si en el termini de 3 mesos no es fan efectives les reclamacions que
inclou en la moció, a més de a Sorea, també denunciarà el Sr. Alcalde per
prevaricació.
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, el regidor Sr. Francesc Miró en
nom del grup del PSC i la regidora Sra. Isabel Ferré en nom del grup de CiU,
manifesten el seu suport a la moció.
El Sr. Alcalde manifesta el suport del grup d’EA – AM a la moció, dient que fa
13 anys des de l’adjudicació del contracte i els propis responsables actuals
de Sorea assumeixen mancances i no s’expliquen com s’havien portat les
coses. L’equip de govern està treballant i assegura que farà el requeriment
per demanar el compliment estricte del contracte.
Després  de  les  intervencions  ressenyades,  el  Ple  de  la  Corporació,  per
unanimitat, acorda aprovar la moció que ha estat llegida.

18. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE SUPORT A L’ASSOCIACIÓ DE
CRIADORS DE BRAU DE LES TERRES DE L’EBRE I FACILITAR LA IMPLANTACIÓ
DEL  PROJECTE  DE  MUSEÏTZACIÓ  DEL  BOU  BRAU  AL  TERME  MUNICIPAL
D’AMPOSTA.
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu:
“Som terra de bous. De les 10 ramaderies de brau que hi ha a dia d’avui a
Catalunya 9 estan ubicades a les Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera
degut al fort arrelament dels braus al territori.  Els bous i  les festes amb
bous estan incloses dintre de l’Inventari del Patrimoni Cultural Inmaterial de
les Terres de l’Ebre. Amposta com a capital taurina de les Terres de l’Ebre



hauria de liderar aquest projecte i donar-li cabuda per motius econòmics,
culturals, sostenibles, patrimonials i turístics. És un canvi de model que com
a partit ens ha semblat molt interessant per posar en valor el sector.
Com que volem ser un espai sostenible,  els bous braus han contribuït a
conservar espais naturals que avui dia estan declarats Parc Natural pel seu
alt valor mediambiental als Ports de Beseit com són les Foies i les Rases a
Alfara  de  Carles,  les  Eres  d’Horta  de  Sant  Joan,  el  barranc  de  Lloret  a
Roquetes i  el Montsagre a Paüls entre altres. Que hi hagi vaques braves
pasturant  de  forma  extensiva  aporta  biodiversitat  tant  de  fora  com  de
fauna als diferents ecosistemes de clima mediterrani. Un exemple clar és el
cas del bitó Botaurus Stellaris. Que necessita dels passadissos que obren
els bous a la boba per poder nidifcar.
A la reserva de la biosfera a la Camarga, com a model d’èxit, ens marca la
línia a seguir. Ser reserva de la Biosfera comporta uns drets i també uns
deures i un dels deures més importants és poder demostrar la interacció
entre l’home i la terra d’una forma sostenible. El màxim exponent a nivell
ramader és la ramaderia en extensiu, en especial la del brau per ser la més
nombrosa  i  la  que ha  jugat  un  paper  més  important  en  la  conservació
d’espais naturals, i ha ajudat a transformar les terres ermes en terres de
conreu. 
Els arguments històrics per defensar aquesta implantació:
- Arran de la canalització de la marge dreta i esquerra del Delta, els bous es
van introduir a les zones ermes per tal de desbrossar la malesa, menjant-se
la boba i el senill,  fent l’estopa dura, abonant la terra i marcant els ullals.
(Període 1850-1920). És a dir, que s’han associat al creixement econòmic del
Delta de l’Ebre.
- Posteriorment han esdevingut garants de les poques zones salvatges que
han sobreviscut a l’acció de l’home com són la bassa de l’Encanyissada, una
part important de la platja dels Eucaliptus i els ullals de Pancha a Amposta,
els erms del Marquès de Chicharri a Sant Carles de la Ràpita o la bassa de
les Olles a l’Ampolla entre altres. (Període 1920-1983). Fins la implantació
del Parc Natural del Delta de l’Ebre.
- El 2013 les Terres de l’Ebre van ser declarades Reserva de la Biosfera per la
UNESCO.
Les ramaderies de brau del territori han tingut un paper molt important en
la gestió d’aquests espais naturals d’important valor mediambiental.
L’associació vol impulsar almenys dos projectes de museifcació per donar
rellevància a aquest paper dels braus de les Terres de l’Ebre com a gestors



del  paisatge  que  ens  envolta,  i  fer  estudis  dels  benefcis  directes  de  la
pastura d’aquests animals a l’ecosistema.
Acords:
PRIMER. Que un dels dos projectes de museifcació és projecti i es realitzi
dins del terme municipal  d’Amposta per dignifcar els sector  i  ampliar el
ventall turístic.
SEGON. Implementar accions per a donar a conèixer l’associació de criadors
de bous de les terres de l’Ebre i potenciar les actuacions que aquesta pugui
portar a terme en benefci de la promoció de totes les tradicions ebrenques
que es duen a terme.
TERCER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al Departament de Cultura,
en concret, seguir incorporant festes amb bous al Patrimoni inmaterial de
les Terres de l’Ebre per protegir una festa tan nostra.”
Intervencions dels membres.
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada la regidora Sra.
Isabel Ferré.
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, el regidor Sr. German Ciscar en
nom del grup de PxC i el regidor Sr. Francesc Miró en nom del grup del PSC,
manifesten el recolzament a la moció.
El Sr. Alcalde diu donen suport a la moció, que van reunir-se amb qui tira
endavant la iniciativa i l’únic problema que hi veuen és en relació amb la
museïtzació, havent-los adreçat al Departament de Cultura.
Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat,
acorda aprovar la moció de la que s’ha donat compte.

19. PRECS I PREGUNTES.
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que té un prec relacionat
amb  el  que  es  va  informar  a  l’última  comissió  de  festes  i  mitjans  de
comunicació sobre una targeta de 150 € que es donaria a les pubilles per a
que es gastessin aquí a Amposta. Afegeix que el prec és que a veure si es
podria reformular aquesta proposta perquè creu que 150 € ja es gasten
aquí  a  Amposta  i,  a  més a més,  que els  comerços  siguin  els  que estan
adherits  a  FECOAM,  creu  que  per  a  que  la  gent  s’inscrigui  a  FECOAM
s’haurien  de  fer  un  altre  tipus  de  campanyes  i  sensibilització,  que  no
obligant tal i com es farà aquest cop. De la mateixa manera que el «Fora
sioiks» es fa per a tots els comerços, pensa que els 150€ d’aquesta targeta
també hauria de ser així. Afegeix que si s’ha de fer alguna campanya de
sensibilització juntament amb la Federació de Comerç i l’Ajuntament, que es
faci per tal que la gent es pugui adherir a FECOAM. El Sr. Alcalde respon que



això no és una campanya de la Federació de Comerç o de l’Ajuntament amb
aquesta,  sinó  que  simplement  s’utilitza  la  Federació  de  Comerç  per
solucionar un problema a l’hora de donar aquests 150 € a les pubilles.  I
aquesta és la millor solució que s’ha trobat i que, a més a més, ha permès
que el 100% d’aquests diners es quedin a Amposta. Afegeix que no van a
tots els comerços, com evidentment els hi agradaria però és que no han
trobat una altra fórmula, de manera que li ofereix a la regidora que proposi
una altra solució.
La regidora Sra. Pertegaz replica que l’argumentari que se’ls hi va donar a la
comissió  era  que,  per  una  part,  això  comportava  molta  feina  per  a
Intervenció, fet que creu que els empleats de l’Ajuntament estan al servei
dels ciutadans. Per una altra part,  d’aquesta manera es feia que aquella
gent que no estava adherida a FECOAM, ho fes. Aquests dos arguments són
els que es van donar i pensa que això contradiu amb el que el Sr. Alcalde
exposa.  El  Sr.  Alcalde contesta  que hi  ha un altre tema i  és que moltes
vegades tenen problemes per a pagar a aquelles pubilles que, per tal de
cobrar, ha d’anar a nom dels seus pares i el problema és que quan aquests
tenen  deutes  amb  l’Ajuntament,  les  pubilles  es  queden  sense  cobrar.
Afegeix quea que, al fnal, s’ha de buscar la manera de facilitar que aquesta
quantitat es pugui cobrar al cent per cent.  I està convençut que la major
part de gent li anirà bé, ja que a més a més, cal tenir en compte que aquests
150€ no cobreix la totalitat de la despesa de ser pubilla. 
La regidora Sra.  Pertegaz diu que posa a sobre la taula manera en com
s’expliquen i s’exposen les coses i com es volen vendre de cara la gent.
Per acabar, diu que un altre tema són els informes d’objecció de l’exercici
de l’any 2017. Crítica la manera en que es passen aquests informes no és
del tot correcta. A més a més, en els informes no consta la quantitat total,
de  manera  que  per  saber-ho  ho  has  de  calcular  cadascú.  Afegeix  que
durant el 2017 són 2.700.000 € més o menys els que s’han passat tenint un
informe desfavorable des d’intervenció.
El regidor Sr. German Ciscar diu que té 5 precs:
Per  començar,  recorda  que  els  ajuts  del  2017  van  haver  gairebé  300
persones, casi bé totes pensionistes, que no van poder cobrar perquè no
se’ls va avisar que havien de fer la declaració de la renda. S’ha de dir que
l’Ajuntament va actuar bé i va realitzar la renda de totes aquelles persones
fora  de  termini.  Però  afegeix  que s’hauria  d’explicar  amb un  llenguatge
entenedor un dels dubtes que ha sorgit entre aquestes persones i és que a
l’hora  de fer  la  renda del  2017 no han d’incloure  aquest  ajut.  Sinó  que
s’haurà d’incloure per a la renda 2018 que es realitzarà al 2019. L’Alcalde fa



saber que se’ls hi ha dit a tothom que aquest ajut s’havia de declarar l’any
2019, computant així a la renda del 2018, ja que ha vingut gent explicant
que a l’hora de realitzar el borrador no els hi sortia, i això es deu a que ho
han cobrat aquest any 2018. 
En segon lloc, diu que existeix un problema amb la plantilla de la Policia
Local, ja que hi ha places de policia que s’han amortitzat i s’han destinat a
altres departaments, llavors hi ha el problema que venen per comissió o
servei amb un màxim de 2 anys. De manera que planteja si no seria més
evident,  en la mesura del possible,  que totes les places que s’hauran de
donar ara perquè ve una tongada de jubilacions, siguin fxes.
En tercer lloc, diu que té un prec respecte els gericultors, ja que no se’ls hi
ha  renovat  el  contracte,  tot  i  ser  possible,  quan  estaven  fent  la  feina
correctament  i  tothom  estava  content.  Li  demana  al  Sr.  Alcalde  que  li
expliqui  quin sentit  té.  El  Sr.  Alcalde respon que ja  ho va comentar i  el
problema  és  que  en  aquests  moments  per  unes  qüestions  de  la  llei
pressupostaria  de  l’estat  i  per  la  llei  de  pressupostos  del  2017,  les
administracions públiques no poden fer contractes indefnits,  de manera
que el problema està en que no es pot estar més de 24 mesos perquè això
comportaria  ser  indefnit  i  fnalment  aquell  que  frma  acaba  responent
segons  la  llei  de pressupostos  a  nivell  personal.   És  per  això que es  va
decidir establir un sistema de rotacions, és a dir, fnalitzant el contracte i
contractant  nous  treballadors,  creant  així  una  borsa  que aniran  entrant
tots, és a dir, aquests treballadors no s’han de preocupar. De totes formes,
els primers interessats en que es trobi una solució a aquesta problemàtica,
és l’equip de govern així que, una vegada es tingui, es donarà estabilitat
laboral a aquests treballadors. Afegeix que si es fa aquesta rotació és per a
que no hi hagi un col·lapse i es pugui donar el servei com fns ara. El Sr.
Ciscar replica que la rotació és pot fer igual de 12 a 18 mesos que de 18 a
24 mesos. El Sr. Alcalde respon que és cert però que en aquests temes, si
els serveis tècnics, el departament de recursos humans de la residència i la
gestoria li proposen que la millor manera de fer-ho és aquesta, creu en que
això és així. Remarca que aquí no s’està anant en contra de ningú s’està
anant a favor del servei, a més a més, aquesta gent torna a ser contractada,
de manera que no se l’està fent fora, simplement, es deixa passar el temps
necessari per a que es puguin tornar a incorporar, almenys fns que no es
trobi una solució.
En quart lloc, exposa de nou la problemàtica amb SOREA i és que des de
l’any passat està reclamant els números de SOREA ja que per llei haurien
d’aportar els ingressos i  despeses,  cosa que no s’ha aportat mai. Afegeix



que s’ha fet una auditoria econòmica i remarca que no la té. Recorda que li
va dir al Sr. Alcalde que si no li vol donar, fet que en l’antic govern es feia,
que no li  donés  però  que li  facilités  els  números  de SOREA i  d’aquesta
manera, els auditors de Som Amposta durien a terme l’auditoria, tenint així
dues auditories i Amposta sortiria guanyant. Pregunta per què no se li dona
l’auditoria o els números per poder-la fer des del seu partit. El Sr. Alcalde li
dona la paraula al regidor Sr. Tomàs Bertomeu, qui respon que hi ha dos
qüestions en aquest tema, per una banda està l’auditoria econòmica, de la
que fa saber que no està acabada i que estarà acabada abans de l’estiu o
abans de l’agost, tot depèn de com respongui SOREA davant dels terminis i
l’aportació de documentació. Afegeix que, per una altra banda, SOREA en
aquesta  legislatura  en  temes  d’informació  de  tarifa,  únicament,  ha
presentat una instancia i va ser cap a l’octubre del 2015 i no ha presentat
res  més pel  que fa  a  aquests  temes,  el  que ha presentat  han estat  les
liquidacions  del  cànon,  que l’Ajuntament  no ha recepcionat  perquè està
pendent  de  l’auditoria  dels  exercicis  2016  i  2017  i  fns  que no s’auditin
aquests exercicis  no es podrà donar la seva conformitat  al  cànon. El  Sr.
Ciscar replica que el que li està demanant és que li donin la informació que
tenen els auditors que ha aportat SOREA, ja que no es cap secret, perquè
l’obligació de SOREA es transmetre aquesta informació a l’Ajuntament, fet
que  no  s’ha  donat  mai.  El  regidor  Sr.  Bertomeu  respon  que  aquí  cal
diferenciar  els  documents  de  treball  de  l’auditoria  que  són  propis  d’un
auditor del seu propi informe, i la seva obligació és presentar un informe
d’auditoria a l’Ajuntament. El regidor Sr. Ciscar remarca que la informació
de la que disposa aquest auditor li ha donat SOREA i que no entén perquè
no se li facilita aquesta informació per a que els auditoris de Som Amposta
facin  una  altra  auditoria.  Afegeix  que  SOREA,  per  contracte,  hauria  de
presentar  tota  la  documentació  cada  any  i  no  ho  fa,  per  tant,  aquesta
informació que està demanant no és secreta és per això que demana que
se  li  faciliti  tal  informació.  El  regidor  Sr.  Bertomeu  respon  que  aquests
documents  són  de  treball  de  l’auditoria,  és  una  informació  que  està
tramitant directament el  departament d’Intervenció,  després se li  donarà
trasllat a SOREA i aquesta respondrà a Intervenció i Intervenció ho facilitarà
als auditors. Afegeix que a dia d’avui no tenen coneixement d’això. 
El regidor Sr. Ciscar torna a dir que tot allò que SOREA enviï ha de tenir
accés, ja no li parla de l’auditoria sinó de la informació que envia SOREA. El
Sr. Alcalde li respon dient-li que SOREA en cap cas ha enviat informació a
l’Ajuntament, que només l’ha enviat als auditors. Afegeix que, en tot cas, ell
entén que aquesta informació és la que vol el Sr. Ciscar però fns que no es



tingui l’auditoria i es faci l’informe no es podrà facilitar. Li diu que un cop es
tingui l’informe, en base a aquest podrà reclamar la informació en la qual es
basa aquell informe, que és l’econòmica. El regidor Sr. Ciscar torna a insistir
que per  què no es  pot  tenir  accés  a  la  informació abans.  El  Sr.  Alcalde
respon que perquè s’està fent una auditoria però que de totes formes ho
preguntarà de nou. El regidor Sr. Bertomeu afegeix que hi ha diferents tipus
de documentació economica que pot presentar. Una es revisió de tarifa, se
va formalitzar al 2015 i aquesta no es va acceptar mitjançant un informe de
la comissió de preus, no està vigent. Després hi ha una concessió, que aquí
el que podria plantejar SOREA i no s’ha fet mai, és rescabalar un possible
dèfcit, hi ha un moment entre el 2015 i abans que ho deixen entreveure en
un document de tarifa, el qual no és l’oportú. Ara, el 2016 està en procés
d’auditoria i el correcte és deixar que els auditors facin la seva feina perquè
aquests poden tenir informació que els hi hagi donat SOREA o informacions
creuades  que  es  puguin  contrastar  amb  tercers.  Llavors  primer  de  tot
caldrà que l’auditor faci la seva feina i quadrar la informació i un cop això es
tingui, si hi ha alguna informació que tingui l’Ajuntament, que serà una part
de l’informe d’auditoria, es farà arribar.
El regidor German vol que quedi constància que ha demanat informació de
SOREA i l’Ajuntament i els auditors la tenen i la podrien donar i se li nega. A
més a més, també demanen de SOREA a l’Agència de Protecció de la Salut,
les actes d’inscripció de Poble Nou.
Per últim, explica que va acompanyar a una persona als Serveis Socials per
un tema d’unes fuites d’aigua de SOREA i arrel d’això, va sortir a la conversa
que tenia un grau 1 de dependència i  que no rebia cap ajut, així que va
informar-la que podia demanar el grau 1 i d’aquesta manera li vindria una
persona unes hores a casa. És per això que demana al Sr. Alcalde que es
creï  un registre  en totes  aquestes  persones per tal  d’informar-les de les
ajudes que hi ha i de la manera d’accedir. El Sr. Alcalde respon que entén
que  la  Generalitat  ja  te  una  base  de  dades  on  fguren  totes  aquestes
persones amb els graus de dependència i està convençut que les dades es
poden creuar, en tot cas es tractarà de mirar perquè en aquest cas concret
no se l’ha informat correctament, perquè és un fet que molta gent no ho
mira fns que no se l’informa des de serveis socials.  Finalment diu que li
sembla una bona mesura. 
El regidor Sr. Francesc Miró diu que té dos precs:
En primer lloc, en referència a la sortida del pàrquing de la Plaça del Mercat,
moltes vegades, la gent s’hi troba en que hi ha vehicles que procedeixen del
Carrer  Roig  i  Treig,  llavors,  per  tal  d’evitar  qualsevol  possible  accident,



aquesta gent demana si es podria instal·lar algun tipus de mirall per veure
si ve algun cotxe.  
En segon lloc, vol realitzar un prec en relació a una moció que va realitzar
l’any passat, la qual consistia en arranjar el vial perimetral. Abans que res,
vol reconèixer que es va dur a terme i s’ha de reconèixer aquelles coses que
fan.  Després  demana que  a l’inici  des del  mateix  vial,  podrien instal·lar
algun tipus d’enllumenat fotovoltaic, ja que aquella zona està molt fosca i
està al costat del canal, amb el perill de que pugui haver algun accident.  El
Sr. Alcalde diu que prenen nota.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que té els següents precs:
1. Una part de la ciutat va demanar, en referència a l’asfaltat, si  hi havia
algun pla i la resposta va ser que s’aniria sobre la marxa. Una de les zones
que està més malament és la de la Torreta, de manera que demana si per a
la següent tongada de l’asfaltat se’n podran fer càrrec d’aquests carrers. El
Sr.  Alcalde  respon  que  van  prendre  nota.  I  li  recorda  que  sap  que  en
algunes  d’aquestes  actuacions  s’han  d’aixecar  clavegueres  i  per  aquest
motiu  estaven  pendents  de  l’aprovació  del  pressupost  pel  que  fa  a  la
tipologia de treball que s'han de consisteix en fer la borsa de clavegueres.
Creu que es el 4 de juny es podrà passar per Junta de Govern Local i per
tant, fer la contractació d’aquesta borsa de clavegueres.
2.  Una  altra  pregunta  és  que volen  saber  si  una  empresa  ha tingut  un
contracte de servei amb l’Ajuntament d’Amposta, pot utilitzar un despatx de
l’Ajuntament de forma gratuïta. Diu que és una pregunta genèrica i que no
cal  dir  noms de cap empresa.  El  Sr.  Alcalde demana que es clarifqui  si
estem parlant de despatxos o de sales per a reunir-se amb els regidors amb
els que treballa. La regidora respon li interessa el cas en que una empresa
privada, contractada per l’Ajuntament pot utilitzar un despatx de manera
reiterada  de  forma  gratuïta.  El  Sr.  Alcalde  diu  que  ho  preguntarà  a  la
Secretaria.
3. Voldrien saber per què encara, després de tres setmanes, es tarda tan de
temps en arranjar els desperfectes que hi ha al carrer Carles I. El Sr. Alcalde
diu que ho desconeix, que és l’empresa que està duent a terme la tercera
fase de l’enllumenat i això són les rases que s’estan fent els encreuaments i
intenta minimitzar les línies aèries. Ja se li ha comunicat que tingui pressa
en tapar-ho perquè s’han generat problemes com és el cas que al ploure
tant s’ha aixecat la terra. De totes formes es tornarà a informar a l’empresa
perquè són els primers interessats en que ho tapin el més aviat possible. 
4.  Una  altra  pregunta  és  saber  com  es  cobrirà  la  plaça  de  l’arquitecte
municipal.  El  Sr.  Alcalde respon  que la  idea és  no cobrir  aquesta  plaça,



encara s’ha de mirar com es reestructurarà però l’equip de govern és de
l’opinió que no és necessari dos arquitectes municipals. En principi pensen
que en les fgures que es tenen al departament d’obres i treien una plaça
d’enginyer d’obra pública, la qual si que és totalment necessària, n’hi haurà
prou. 
5. Per últim diu que també li agradaria parlar de l’informe d’objeccions, ja
que  van  decidir  que  ho  havien  d’explicar  perquè  se’ns  va  facilitar  un
document que era indesxifrable d’aproximadament 2.700.000 €, són molts
de diners i els informes desfavorables, és cert que coses són subvencions i
coses que es poden passar, però continuen sent molts de diners i estem
parlant que hi ha informes desfavorables perquè s’ha fraccionat un compte,
perquè faltava crèdit, perquè s’han modifcat contractes sense la tramitació
pertinent, perquè s’ha tramitat incorrectament la baixa d’un treballador al
no avisar amb els 15 dies de preavís i ha tocat pagar de més, pagar més
hores extra de les permeses, contractació del personal sense seguir l’article
55  que  parla  dels  principis,  d’igualtat,  merit,  capacitat,  publicat  i
transparència. La veritat es que es un informe que l’any passat ja va ser
molt  elevat i  aquest any igual.  De manera que el  prec seria  que intente
evitar aquests tipus d’informes d’objeccions amb un importa tan elevat.
El Sr. Alcalde diu que recullen el prec i que estan d’acord en que són molts
de diners i molts d’informes desfavorables del Departament d’Intervenció. 

URGÈNCIES.
S’aprova  per  la  unanimitat  dels  membres  del  Ple  la  urgència  de  les
qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre,
adoptant-se els següents acords:

DONAR COMPTE DEL PMP I MOROSITAT RELATIU AL PRIMER TRIMESTRE DE
2018.
A continuació es dona compte i el Ple de la Corporació resta assabentat dels
llistats trimestrals de morositat corresponents al primer trimestre de 2018
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 fnancera.
Tanmateix  es  dona  compte  que  el  període  mig  de  pagament  referit  al
primer trimestre de 2018 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 fnançament previstos  a la Llei  orgànica 2/2012,  de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fnancera, el qual és de:
 Ajuntament d’Amposta: 4,79 dies. 
 Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre: 58,45 dies.
 Hospital comarcal d’Amposta, SAM: 9,12 dies.
El Ple de la Corporació resta assabentat.

DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ENVIADA AL MINHAP RELATIVA AL 1R.
TRIMESTRE DE 2018.
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,  d’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 “Ei les Corporainois Loials, la
niierveiini o uiniai que exerienxn les seves fuiinois”.
II.- Fonaments de dret.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text

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

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

dels pressupostos de les entitats locals.



 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sos-
tenibilitat Financera.
 Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen

les obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgà-
nica 2/2012.
 Ordre  HAP/2082/2014,  per  la  qual  es  modifca  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 2018, en temps i forma, el 3 de maig de 2018. Havent-
se tramés la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Ad-
ministracions Públicas a través de la plataforma telemàtica habilitada en la
“Ofcina Virtual de las Entidades Locales”,  https://serviciostelematicos.min-
hap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al present informe justifcant de
la remissió.
2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de re-
missió, 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 Gene-
ral de Estudios Financieros y Financiación de las Entidades Locales, compli-
mentats a través de la Ofcina 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 Clasifcación Económica
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y fnancieros
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y fnancieras
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 Perfl de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
F.1.1.16 Pasivos Contingentes
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F.1.1.17 Benefcios fscales y su impacto en la recaudación
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con 
normas SEC
F.1.1.B2.1 Detalle de la inversiones fnancieramente sostenibles 
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 
aplicar a presupuesto"

Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)
Anexo IB12 Detalle de gastos fnanciados con fondos de la UE o de otras AAPP
Respecte l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM:
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 Perfl 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 la inversiones fnancieramente sostenibles 
ID3 Adicional Pérdidas y Ganancias
ID4 Información Provisiones
ID5 Transferencias recibidas
ID6 Inversiones en activos no fnancieros
ID7 Inversiones Financieras empresas del grupo
ID8 Actuaciones efectuadas por empresas públicas
ID9 Transferencias concedidas
ID10 Financiación afectada
La informació relativa a l’Ajuntament d’Amposta s’ha subministrat partint de
les dades vigents a 31/03/2018, les previsions realitzades per a l’elaboració
del Pla Pressupostari 2018-2021 i analitzant l’evolució tendencial dels dar-
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rers anys. Concretament, pel que respecta a les Obligacions Reconegudes
Netes, respecte el capítol I s’ha previst que el total d’obligacions reconegu-
des serà aproximadament de 9.035.400 euros. Respecte el capítols II s’ha
previst  que  les  obligacions  reconegudes  ascendiran  a  6.270.000  euros,
105.000 euros les relatives al capítol III i al capítol IV 2.200.000 euros. En re-
lació a les inversions, s’han previst obligacions reconegudes per import de
1.935.399,73 euros i a les transferències de capital 55.000 euros. Finalment,
als capítols VIII i IX s’ha previst una execució del 100%. 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 2018-
2021. 
Pel que respecta a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, les dades i estimaci-
ons realitzades són les facilitades per dita societat mercantil via e-mail. 
Finalment, en relació al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre les dades
i estimacions enviades són les realitzades per la Interventora de dit Consor-
ci.
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’objec-
tiu 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
4,79, l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, de 9,12 i el Consorci del Museu
de les TTEE de 58,45. Finalment, la rati del deutes se situa en un percentat-
ge 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’evolu-
ció efectiva del mateix.”
 El Ple de la Corporació resta assabentat.

DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  RELATIU  ALS  INFORMES
D’OBJECCIONS EMESOS DURANT L’EXERCICI 2017.
Es dona compte de l’informe d’Intervenció que diu:
“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, incorpo-
rat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local, disposa que “El irgaio niierveiior elevará niforae al
Pleio de iodas las resoluinoies adopiadas por el Presndeiie de la Eiindad Loial
ioiirarnas a los reparos efeiiuados, así ioao ui resuaei de las prniinpales
aioaalías deieiiadas ei aaierna de nigresos. Dniho niforae aieiderá úinia-
aeiie a aspeiios y ioaeindos propnos del ejerinino de la fuiinii fsialniadora,



sni niilunr iuesinoies de oporiuindad o ioiveineiina de las aiiuainoies que fs-
ialnie. 
Lo ioiieindo ei esie apariado ioisiniunrá ui puiio nidepeidneiie ei el ordei
del día de la iorrespoidneiie sesnii pleiarna.
El Presndeiie de la Corporainii podrá preseiiar ei el Pleio niforae jusinfiainvo
de su aiiuainii.
El irgaio niierveiior reaninrá aiualaeiie al Trnbuial de Cueiias iodas las re-
soluinoies y aiuerdos adopiados por el Presndeiie de la Eiindad Loial y por el
Pleio de la Corporainii ioiirarnos a los reparos foraulados, así ioao ui resu-
aei de las prniinpales aioaalías deieiiadas ei aaierna de nigresos. A la iniada
doiuaeiiainii deberá aioapañar, ei su iaso, los niforaes jusinfiainvos pre-
seiiados por la Corporainii loial.”
La Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Cuen-
tas, 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 fscalització prèvia
regula la forma, abast i procediment que ha de seguir-se per donar compli-
ment a l’obligació establerta a l’article 218.3 del TRLRHL i especifca la infor-
mació i documentació que ha de ser remesa a l’efecte al Tribunal de Comp-
tes. En el mateix s’estableix que dita informació haurà de remetre’s al Tribu-
nal de Comptes a data màxima 30 d’abril de cada exercici. 
Mitjançant Resolució de 4 de novembre de 2015 de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya, es va fer públic el conveni de col·laboració entre el Tribu-
nal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la implanta-
ció 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 27 d’abril 2018 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 continua-
ció es presenta quadre resum dels informes desfavorables emesos per la
Intervenció Municipal referits a l’execució pressupostària de l’exercici 2017.
S’adjunten a l’expedient, com a document annex els propis informes eme-
sos.

NÚM
EXPED

DATA ÀREA FASE CAUSA IMPORT

1 16/01/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Omissió  en  l'expedient
de  requisits  o  tràmits

22.087,33 €



essencials

2 16/01/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Compromís Altres motius 41.862,66 €

3 27/01/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.784,60 €

4 27/01/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 364.480,70 €

5 27/01/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Compromís Altres motius 44.280,00 €

6 01/03/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Compromís Altres motius 40.000,00 €

7 13/03/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Compromís Altres motius 5.991,53 €

8 16/03/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.858,01 €

9 16/03/2017 Reconeixement
d'obligació

Insufciència de crèdit 15.019,56 €

10 17/03/2017 Reconeixement
d'obligació

Insufciència de crèdit 16.847,56 €

11 31/03/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 17.974,59 €

12 03/04/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.480,23 €

13 03/04/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 3.749,01 €

14 03/04/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 1.974,65 €

15 05/04/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 958,08 €



16 06/04/2017 Aplicacions
de  caràcter
econòmic

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 7.000,00 €

17 07/04/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 3.333,33 €

18 18/04/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 3.105,51 €

19 07/04/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Manament de pa-
gament

Omissió  en  l'expedient
de  requisits  o  tràmits
essencials

1.349,71 €

20 21/04/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 17.974,34 €

21 21/04/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.420,00 €

22 04/05/2017 Aplicacions
de  caràcter
econòmic

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 936,06 €

23 04/05/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 903,27 €

24 05/05/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 5.991,53 €

25 29/05/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Compromís Altres motius 250.000,00 €

26 31/03/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 13.918,68 €

27 05/06/2017 Serveis  pú- Reconeixement Altres motius 7.894,02 €



blics bàsics d'obligació

28 03/07/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 4.960,46 €

29 04/07/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 23.153,89 €

30 04/07/2017 Actuacions
de  caràcter
general

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 526,35 €

31 04/07/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 9.230,51 €

32 05/07/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 4.628,99 €

33 26/07/2017 Reconeixement
d'obligació

Insufciència de crèdit 510,07 €

34 27/07/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 18.492,19 €

35 02/08/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 5.326,38 €

36 02/08/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.480,23 €

37 02/08/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 5.191,91 €

38 30/08/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Compromís Altres motius 37.327,84 €

39 06/09/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-

Compromís Altres motius 5.000,00 €



ràcter prefe-
rent

40 14/09/2017 Reconeixement
d'obligació

Insufciència de crèdit 530,68 €

41 19/04/2017 Reconeixement
d'obligació

Insufciència de crèdit 22.283,59 €

42 21/09/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 351,52 €

43 21/09/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 7.767,02 €

44 21/09/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 16.983,47 €

45 21/09/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.480,23 €

46 21/09/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 4.343,01 €

47 21/09/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 3.917,56 €

48 22/09/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 8.025,89 €

49 22/09/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.420,00 €

50 28/09/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 441.810,36 €

51 05/10/2017 Actuacions
de  caràcter
general

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 13.860,16 €

52 05/10/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 1.807,24 €

53 05/10/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.480,23 €



54 05/10/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.821,50 €

55 06/10/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 4.840,00 €

56 18/10/2017 Actuacions
de  caràcter
general

Compromís Altres motius 16.344,93 €

57 03/11/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 3.050,51 €

58 03/11/2017 Aplicacions
de  caràcter
econòmic

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 1.268,08 €

59 03/11/2017 Aplicacions
de  caràcter
econòmic

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 1.596,60 €

60 03/11/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.420,00 €

61 03/11/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.480,23 €

62 09/11/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 5.000,00 €

63 17/11/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.420,00 €

64 10/11/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Compromís Altres motius 5.825,00 €

65 17/11/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 70.842,07 €

66 24/11/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 8.886,53 €



rent

67 27/11/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Compromís Altres motius 28.689,24 €

68 28/11/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 9.901,12 €

69 30/11/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.480,23 €

70 30/11/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 1.868,01 €

71 05/12/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 6.323,16 €

72 05/12/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Compromís Altres motius 41.885,00 €

73 05/12/2017 Aplicacions
de  caràcter
econòmic

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 1.184,76 €

74 15/12/2017 Actuacions
de  caràcter
general

Altres Altres motius 16.500,00 €

75 15/12/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 21.898,44 €

76 15/12/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 3.000,00 €

77 18/12/2017 Actuacions
de  caràcter
general

Compromís Altres motius 19.420,50 €



78 20/12/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.400,00 €

79 21/12/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 711.291,48 €

80 27/12/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 26.469,89 €

81 27/12/2017 Actuacions
de  caràcter
general

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 60.622,42 €

82 28/12/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Compromís Omissió  en  l'expedient
de  requisits  o  tràmits
essencials

17.213,54 €

83 28/12/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 5.890,00 €

84 28/12/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 20.031,21 €

85 29/12/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 6.222,10 €

86 29/12/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 1.067,44 €

87 29/12/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 10.524,60 €

88 29/12/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 9.591,74 €

89 29/12/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 1.600,00 €



90 29/12/2017 Actuacions
de protecció
i  promoció
social

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 5.100,00 €

91 29/12/2017 Aplicacions
de  caràcter
econòmic

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 17.000,00 €

92 29/12/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 8.000,00 €

93 29/12/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.480,23 €

94 29/12/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 2.480,12 €

95 29/12/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 854,50 €

96 29/12/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 1.042,07 €

97 29/12/2017 Reconeixement
d'obligació

Altres motius 1.964,79 €

98 29/12/2017 Serveis  pú-
blics bàsics

Reconeixement
d'obligació

Altres motius 7.349,52 €

99 19/05/2017 Producció
de béns pú-
blics  de  ca-
ràcter prefe-
rent

Reconeixement
d'obligació

Insufciència de crèdit 641,30 €

100 05/12/2017 Actuacions
de  caràcter
general

Reconeixement
d'obligació

Insufciència  de  crèdit
Omissió  en  l'expedient
de  requisits  o  tràmits
essencials

57.449,07 €

101 20/12/2017 Reconeixement
d'obligació

Insufciència de crèdit 7.635,62 €



NÚM. EXPED. RECURS AFECTAT IMPORT ANY MERITACIÓ CLASSIF.ECONÒMICA

1 No 600,00 € 2017 34902

2 No 140,00 € 2017 34902

3 No 1.104,00 € 2017 33900

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.

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 vint-i-tres minuts, i de tot el
que s’ha tractat  es formula la  present  acta de la  que,  com a Secretaria,
certifco.

L’ALCALDE,                      LA SECRETARIA,


