ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 28 DE JULIOL DE 2014.
SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:
Sr. Manel Ferré Montañés.
Regidors membres:
Sra. Maria Isabel Ferré Roca.
Sr. Francisco Paz Belmonte
Sra. Rosa Pertegaz Lafont
Sr. Eros Esquerré Lamas
Sr. Josep Garriga Reverté
Sr. José Antonio José Nos
Sra. Maria del Mar Panisello Rodera
Sr. José Antonio Obalat Martí
Sra. Laia Subirats López
Sr. Josep Manel Ferré Aixendri.
Sr. Adam Tomàs Roiget
Sra. Susanna Sancho Maigí
Sra. Júlia Barberà Manrique
Sr. Daniel Forcadell Ferreres
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat
Sra. Joana Isabel Estévez González
Sr. Antoni Espanya Forcadell
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert
Sr. Joan Castellano Masdeu
Sr. Germán Ciscar Pastor
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-vuit de juliol de dos mil catorze.
Essent les tretze 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,
Manel Ferré Montañés; assistit de la sotasignat, Secretària general de la Corporació, i
estant present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a
terme la sessió extraordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia:
1. Presa de possessió del càrrec de Regidora per la Sra. Joana Isabel Estévez González.
2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2014.
3. Donar compte de les contractacions d’urgència.
4. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia número 778 a 914 de 2014.
5. Designació de representant de la Corporació en òrgans col·legiats.
6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 33 del POUM.
7. Recurs de reposició contra encàrrec de gestió a FUSSMONT dels serveis d’atenció
domiciliària i transport adaptat.

8. Fixació de fetes locals per a l’any 2015.
9. Aprovació del Programa de Festes Majors d’Amposta 2014.
10. Aprovació inicial expedient número 10 de modificació pressupost per suplements de
crèdit.
11. Donar compte informació enviada al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques en relació al seguiment del pla d’ajust, segon trimestre 2014
12. Autorització per adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i la Federación Española de Municipios y Provincias en
matèria d’intercanvi de informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria
amb les entitats locals.
13. Adhesió a la pròrroga de l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades.
14. Atorgament bonificacions fiscals
15. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos
16. Moció del Grup Municipal PXC per estudiar la possibilitat d’establir una
assegurança de responsabilitat civil a les entitats i associacions que realitzin
activitats al carrer.
17. Moció del Grup Municipal PXC per estudiar la possibilitat de bonificar el 90% de la
taxa d’obertura d’establiments a les persones en situació d’atur que obrin un negocia
a la Ciutat.
18. Moció del Grup Municipal PXC per bonificar fins a un 95% la plusvàlua en cas
d’herència si es tracta de l’habitatge habitual.
19. Moció del Grup Municipal del PSC-PM per reclamar millores ferroviàries a les
Terres de l’Ebre.
20. Moció del Grup Municipal d’EA-ERC sobre al·legacions al projecte d’urbanització
del carrer Major i plaça de l’Ajuntament.
21. Moció del Grup Municipal d’EA-ERC contra el canvi de titulació dels
ensenyaments artístics superiors impulsat pel govern espanyol.
22. 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:
PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA PER LA SRA. JOANA
ISABEL ESTÉVEZ GONZÁLEZ.
Atenent que per part de la Junta Electoral Central s’ha procedit al nomenament com a
Regidora d’aquest Ajuntament, amb motiu de la renúncia al càrrec del Sr. Jesús Auré, a
la Sra. Joana Isabel Estévez González.
Havent presentat les corresponents declaracions de patrimoni, causes de possible
incompatibilitat i activitats que proporcionen ingressos econòmics i de respondre
negativament sobre la pregunta de si des de la presentació d’aquestes declaracions
s’havia produït alguna modificació en la seva situació, es procedeix a donar compliment
al requisit establert a l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral general i per
part del Sr. Alcalde es dona lectura a la fórmula de jurament o promesa prevista al RD
707/1979, de 5 d’abril: “Jura o promet, per la seva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Excel·lentissim Ajuntament

d’Amposta, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat”, a la qual la interessada respon: “per imperatiu legal, prometo”.
Complert aquest tràmit es dona possessió del càrrec de Regidora de l’Ajuntament
d’Amposta a la Sra. Joana Isabel Estévez González, que restarà incorporada al Grup
municipal d’Esquerra d’Amposta.
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 12 DE JUNY DE 2014.
Després de corregir-se l’errada consistent en que es fa constar com sessió extraordinària
quan en realitat la sessió va ser ordinària i de fer-se constar pel Regidor Sr. Josep Antoni
Obalat que en la seva intervenció sobre la moció del Grup de PxC referent a l’ús de
transport públic per part del personal no va fer cap menció a la renúncia al lot de Nadal per
part del personal com així es va fer constar, per majoria, amb l’abstenció de la Regidora
Sra. Joana Isabel González per no formar part de la Corporació en aquell moment i el vot
favorable de la resta de membres de la Corporació, s’aprova l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària duta a terme el dia 30 de juny de 2014.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• M.F.P, C.D.F, P.CH.G, T.S.C, F.C.R i S.J.S.Forés com a peons de la brigada
d’obres i serveis de l’1 de juliol al 15 de setembre de 2014.
• J.F.B i M.J.M.G com a monitores del Centre obert infantil de l’1 de juliol al 31
de desembre de 2014.
• J.R.R.P. com a auxiliar informàtic de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2014.
• D. C. F. com a Director tècnic del Centre obert juvenil de l’1 de juliol al 31
d’agost de 2014.
• C.F.B. com a auxiliar administrativa per realitzar les tasques de suport de
documentació administrativa de la subvenció del Programa Catalunya Emprèn
de l’1 al 31 d’agost de 2014.(de dilluns a divendres de 9 a 13 hores)
• A.I.S.P i R.F.B. com a monitores de menjador per als infants derivats de Serveis
Socials de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2014.
• A.S.M com a auxiliar administrativa del 18 de juliol al 18 d’octubre de 2014.
• JRCV com a conserge de l’escola Consol Ferré des de l’1 de setembre de 2014
al 30 de juny de 2015.
• VFZ com a Director del Centre d’Art Lo Pati del 21 de juliol de 2014 al 20 de
gener de 2015..
• APS com auxiliar administratiu de suport del 21 de juliol al 20 d’agost de 2014.
• SSA com oficial primera electricista de l’1 al 31 d’agost de 2014.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 778 A 914 DE
2014.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 778 a 914 de l’any 2014, restant el Ple
assabentat.

DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS
COL·LEGIATS.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de juny de 2011, va
designar els membres dels diferents Grups polítics municipals que formen part de les
comissions informatives municipals de caràcter permanent.
Atenent que el Regidor del Grup municipal d’EA-ERC, Jesús Auré Calvet va renunciar
al càrrec de Regidor.
Atenent que ha estat designada Regidora d’aquest Ajuntament d’Amposta en substitució
del Sr. Jesús Auré Calvet la Sra. Joana Isabel Estévez González.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del Grup del
PSC – PM i l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Designar la Regidora Sra. Joana Isabel Estévez González, en substitució del
Sr. Jesús Auré Calvet com a membre dels òrgans col·legiats següents:
• Comissió informativa municipal d’hisenda.
• Comissió informativa municipal de personal, règim interior i noves tecnologies.
• Comissió informativa municipal d’obres, urbanisme i activitats.
• Comissió informativa municipal d’esports i turisme.
• Comissió informativa municipal de governació i mercat municipal.
SEGON. Donar trasllat dels presents acords a la interessada i a les Comissions
informatives municipals afectades.
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 33
DEL POUM.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número
33 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Modificació dels articles 91 i 105 de les
normes urbanístiques del POUM, referent a les condicions d’edificació de les subzones
10a i 11”, redactada per l'Arquitecte municipal, Jaume Castellví Miralles.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 d’abril de 2014,
aprovà inicialment la proposta de modificació puntual, la qual ha estat exposada al
públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona
número 103 del dia 6 de maig de 2014 i Diari El Punt Avui del dia 31 de maig de 2014.
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret
Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en
donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina webb de l’Ajuntament) de la modificació
puntual esmentada.
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als
Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta.
Atenent que s’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre la
declaració de no subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, qui, en
data 13 de maig de 2014, ha emès informe pel qual s’indica que no és necessari
sol·licitar la declaració de no subjecció de la modificació a avaluació ambiental per
quant la modificació puntual no és cap dels supòsits d’avaluació ambiental dels plans
d’acord amb al Llei 6/1009, de 28 d’abril, ni objecte d’avaluació ambiental simplificada
d’acord amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Atenent que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació.

Atenent el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
El Ple de la Corporació per unanimitat de tots els seus membres, i per tant amb el quòrum
de la majoria absoluta legal, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 33 del
Pla d’ordenació urbanística municipal: “Modificació dels articles 91 i 105 de les normes
urbanístiques del POUM, referent a les condicions d’edificació de les subzones 10a i
11”, redactada per l'Arquitecte municipal, Jaume Castellví Miralles.
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment aprovada a la
Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre instant la seva definitiva
aprovació.
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ENCÀRREC DE GESTIÓ A FUSSMONT
DELS SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I TRANSPORT ADAPTAT.
Vist el recurs de reposició interposat contra els acords plenaris d’encàrrec de gestió del
servei d’atenció domiciliària i d’encàrrec de gestió del servei de transport adaptat a la
Fundació privada de serveis socials del Montsià (FUSSMONT)
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 31 de març de 2014,
va adoptar els acords d’encarregar la gestió dels servei d’atenció domiciliària i de
transport adaptat a la Fundació privada serveis socials del Montsià (FUSSMONT).
Atenent que els acords esmentats han estat publicats en el Butlletí oficial de la província
de Tarragona número 88 del dia 15 d’abril de 2014.
Atenent que en data 28 d’abril de 2014, el Sr. Llorenç Navarro Senar, en la seva qualitat
de President de la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns formula recurs de
reposició contra els acords abans esmentats, fonamentant el recurs en que la Fundació
privada serveis socials del Montsià (FUSSMONT) no pot ser considerada mitjà propi de
l’Ajuntament d’Amposta.
Atès que en data 30 de maig de 2014, Registre de Sortida número 4964, per la
Secretària i per la Interventora municipals s’ha sol·licitat que sigui emès un certificat per
la Secretària de la FUSSMONT en el que s’acrediti que dita Fundació realitza la part
essencial de la seva activitat amb l’Ajuntament d’Amposta. I que en cas afirmatiu,
s’aporti còpia de la documentació justificativa del mateix.
Donat que en data 7 de juliol, registre d’entrada 11153, té entrada un ofici al que
s’adjunta el Certificat del President de la FUSSMONT en el que es detalla en un quadre
la facturació de la Fundació en les anualitats 2012 i 2013, en el que s’indiquen els
destinataris, clients i imports per cada any i, conclou: “Que en conseqüència, la part
essencial de l’activitat de la Fundació Privada de Serveis Socials del Montsià està
constituïda per encomanes procedents de l’Ajuntament d’Amposta, a efectes del què
disposa l’article 24.6 TRLCSP”. Amb aquesta entrada no s’adjunta cap documentació
justificativa complementària.
Atenent l’informe de Secretaria 2/2014, de 15 de juliol de 2014, que en l’apartat de
Consideracions Jurídiques disposa:
“I. Article 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
RDL 3/2011, de 14 de novembre ( TRLCSP ): 6. Als efectes que preveuen aquest article
i l’article 4.1.n), els ens, organismes i entitats del sector públic poden ser considerats
mitjans propis i serveis tècnics d’aquells poders adjudicadors per als quals realitzin la

part essencial de la seva activitat quan aquests tinguin sobre aquells un control anàleg al
que poden exercir sobre els seus propis serveis. Si es tracta de societats, a més, la
totalitat del seu capital ha de ser de titularitat pública.
En tot cas, s’entén que els poders adjudicadors tenen sobre un ens, organisme o entitat
un control anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis si els poden conferir
encàrrecs de gestió que siguin d’execució obligatòria per a ells d’acord amb instruccions
fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec i la retribució dels quals es fixi per
referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depenguin.
La condició de mitjà propi i servei tècnic de les entitats que compleixin els criteris
esmentats en aquest apartat s’ha de reconèixer expressament per la norma que les creï o
pels seus estatuts, que han de determinar les entitats respecte de les quals tenen aquesta
condició i precisar el règim dels encàrrecs que se’ls puguin conferir o les condicions en
què se’ls poden adjudicar contractes, i determina per a elles la impossibilitat de
participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals
siguin mitjans propis, sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se’ls pugui
encarregar l’execució de la prestació objecte d’aquestes.”
II. Article 4.1,n) TRLCSP: “1. Estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els negocis i les
relacions jurídiques següents:
...
n) Els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui a una entitat que, de conformitat
amb el que assenyala l’article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei
tècnic d’aquest, la realització d’una determinada prestació. No obstant això, els
contractes que hagin de subscriure les entitats que tinguin la consideració de mitjà propi
i servei tècnic per a la realització de les prestacions objecte de l’encàrrec queden
sotmesos a aquesta Llei, en els termes que siguin procedents d’acord amb la naturalesa
de l’entitat que els subscrigui i el tipus i la quantia d’aquests, i, en tot cas, quan es tracti
de contractes d’obres, serveis o subministraments les quanties dels quals superin els
llindars establerts a la secció 2a del capítol II d’aquest títol preliminar, les entitats de
dret privat han d’observar per a la seva preparació i adjudicació les regles que
estableixen els articles 137.1 i 190.”
III. Els elements que configuren la condició de mitjà propi es defineixen a l’art. 24.6
TRLCSP, al que remet el propi article 4.1.n) del mateix text refós. Configuren el marc
legal de regulació de les “contractacions domèstiques” o “contractacions in house
providing”, si bé ha estat la jurisprudència comunitària la que ha anat perfilant el
concepte de mitjà propi. Així doncs, i en relació amb les Consideracions Jurídiques I i II
cal prendre en consideració la Sentència del TJCE d’11 de gener de 2005 que diu: “Una
autoritat pública, sent una entitat adjudicadora, té la possibilitat de realitzar les tasques
d'interès públic que li corresponen amb els seus propis mitjans administratius, tècnics i
de qualsevol altre tipus, sense veure obligada a recórrer a entitats externes i alienes als
seus serveis. En aquest cas no existirà un contracte a títol onerós celebrat amb una
entitat jurídicament diferent de l'Entitat adjudicadora. Així doncs, no hi haurà lloc a
aplicar les normes comunitàries en matèria de contractes públics.”
IV. Per altra banda, també cal tenir en compte que els encàrrecs de gestió de l’article 15
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’Informe 6/2009, de 30
de març de 2010, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en la línia de la

Circular 6/2009 de l’Advocacia General de l’Estat diu: “l’art. 15 L30/92 ha quedat
limitat en el seu contingut a les actuacions o activitats alienes a la legislació sobre
contractació pública, sense que, per tant, els encàrrecs de gestió al que es refereix el
darrer precepte legal puguin tenir per objecte actuacions consistents en l’execució
d’obres, realització de subministraments o prestació de serveis a canvi d’una
contraprestació dinerària, és a dir, sense que puguin tenir per objecte relacions
materialment contractuals, i això a raó de la doctrina lex posterior com a principi rector
de la resolució de conflictes entre normes jurídiques”. Així doncs acaba concloent
aquest Informe “un encàrrec de gestió de contingut materialment contractual ha de ferse de conformitat amb els articles 4.1.n i 24.6 TRLCSP, és a dir, han de complir-se els
requisits que exigeix l’art. 24.6. En el cas de que no es compleixin, NO es podrà dur a
termini l’encàrrec de gestió per aquesta via NI, òbviament, per la via de l’art. 15
L30/92”.
V. L’article 5 dels Estatuts de la FUSSMONT disposa ( Mitjà Propi i Servei Tècnic ):
“La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de qualsevol dels poders
adjudicadors que de manera directa o indirecta formen part de l’accionariat de l’entitat
fundadora. L’entitat fundadora també té la consideració de poder adjudicador .
Els poders adjudicadors, en el moment de l’acte fundacional, són els següents:
l’Hospital Comarcal d’Amposta i les entitats, ens i organismes que en depenen o que de
manera directa o indirecta formen part de l’accionariat de l’entitat fundadora.
Les Administracions i entitats abans esmentades són poders adjudicadors ja que
ostenten sobre la fundació un control anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis,
d’acord amb el previst a l’art. 24.6 L 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.
En el seu cas, qualsevol dels poders adjudicadors, si així ho considerin oportú podran
fer a la fundació encàrrecs de gestió, com adjudicar-li contractes, en relació sempre a les
activitats compreses dins del seu objecte i finalitats fundacionals, a l’empara del que
diposen els articles 4.1.n) i 24.6) de la L30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic. Els anteriors contractes seran d’execució obligatòria, d’acord amb les
instruccions fixades per l’entitat que fa l’encàrrec i validades pel Patronat de la
Fundació. La retribució d’aquests encàrrecs seran fixades de comú acord entre ambdues
parts (poder adjudicador i fundació) i es tindran sempre com a referència objectiva els
preus del mercat pels serveis en cada cas desenvolupats.
La Fundació no podrà participar en licitacions públiques convocades pels poders
adjudicadors dels que es mitjà propi, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador,
se’ls pugui encarregar l’execució de la prestació objecte de les mateixes”.
VI. A l’article 6 dels Estatuts de la FUSSMONT es regulen les finalitats fundacionals
d’aquest ens i, a l’article 7 dels mateixos es disposa que per a la consecució dels fins
fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera
necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones,
d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
En concret, els Estatuts recullen entre altres que les activitats previstes són: Gestió de la
Llar-residència per a gent gran d’Amposta i del Centre de Dia per a gent gran
d’Amposta ubicats al carrer Cervantes, 43-45 d’Amposta; Gestió del Centre de Dia
d’Atenció especialitzada en malalties neurodegeneratives, ubicat al carrer Barcelona, 71
– local 1 – baixos d’Amposta; Gestió del servei d’ajuda a domicili del Montsià, ubicat

al carrer Jacint Verdaguer, 11 – 13 d’Amposta; gestió de la Llar Casal del Jubilat
“Manel Ruiz Salgado” d’Amposta, del carrer Cervantes número 58 d’Amposta;
Construcció i gestió de residències i centres de dia; Impartir cursos per a treballadores
familiars, per auxiliars de geriatria i altres de l’àmbit sociosanitari,....
VII. En quant al Règim Jurídic de les Fundacions del Sector Públic, cal tenir en compte
el que recullen les següents Sentències del Tribunal Constitucional (STC):
a) La STC 35/1983 en la que s’afirma que són de règim privat i sotmeses als tribunals
ordinaris, però amb sentit finalista el TC considera que estan dintre de l’esfera d’allò
públic, en quant és públic el seu fundador i persegueix finalitats d’interès general tal i
com passa a les fundacions estatals. Cal tenir en compte aquesta STC en tant diu “la
necessitat de fer més flexible el funcionament d’aquests ens interposats pot aconsellar el
de què a la seva estructura se li doni una forma de dret privat i que se sotmetin a aquest
els actes empresarials que deu de portar a terme per a l’exercici de la seva funció, però
en quant aquesta està dirigida al públic ha d’entendre’s vinculada al respecte dels drets i
llibertats de la CE”.
b) Per altra banda, la STC 14/1986 estableix que la instrumentalitat dels ens que es
personifiquen o que funcionen d’acord amb el dret privat, remetin la seva titularitat al
final a una instància administrativa inequívocament pública, com públic és la
interconnexió entre l’ens privat i l’Administració de dependència (per mitjà en el
supòsit que se’ns planteja, d’una SA 100% de capital públic municipal).
VIII. Analitzant al detall l’aplicació dels requisits que exigeix l’art. 24.6 TRLCSP al
cas de la FUSSMONT que se’ns planteja, tenim:
a) En quant que el mitjà propi realitzi per al poder adjudicador o poders
adjudicadors matrius part essencial de la seva activitat:
- Observem a partir del quadre de facturació de les anualitats 2012 i 2013 de la
Fundació incorporat al Certificat emès pel President de la Fundació, que suposa
menys de la meitat els ingressos de la FUSSMONT provinents de l’Hospital
Comarcal d’Amposta, no havent encàrrecs de gestió expressament acordats pel
Ple municipal per la prestació dels serveis que la Fundació realitza, si bé, hem
de tenir en compte que la major part dels ingressos provenen de la prestació dels
serveis de residència i centre de dia a particulars i de prestació de serveis socials
(activitats incloses a l’article 7 dels Estatuts de la Fundació) i, que de
conformitat amb l’Informe número 1003 del Tribunal de Comptes de
Fiscalització de la utilització de l’encàrrec de gestió regulada a la legislació de
contractació pública pels Ministeris, Agències i Organismes Autònoms de l’àrea
Político-Administrativa de l’Estat, exercicis 2008 – 2012, s’afirma “Aquesta
condició, sense perjudici de tractar-se d’una qüestió de fet més que de dret, pot
considerar-se IMPLÍCITA en l’atribució de funcions o en la descripció de
l’objecte social de l’entitat”.
I és en aquest sentit, en el que en encabir-se la major part dels ingressos de la
Fundació per la prestació d’aquests serveis que a la vegada són enumerats en
l’article 7 dels Estatuts de la Fundació, que regula les activitats de la Fundació,
d’acord amb l’Informe 1003 del Tribunal de Comptes pot considerar-se implícit
aquest encàrrec a favor de la Fundació pels poders adjudicadors, atès que
l’entitat fundadora de FUSSMONT és l’Hospital Comarcal d’Amposta i,
l’Hospital és a la vegada una societat anònima de capital 100% municipal.

-

Així segons la STJCE d’11 de maig de 2006, procediment C-340/2004 fent un
recordatori dels requisits establerts per la Sentència Teckal afirma que “manca
d’importància la qüestió de qui remunera la citada empresa” (en el nostre cas, la
Fundació).
b) Que el poder adjudicador que realitza l’encàrrec ostenti sobre l’organisme o
entitat del sector públic un control anàleg al que pot exercir sobre els seus
propis serveis:
- D’acord amb l’Informe 1003 del Tribunal de Comptes aquest control anàleg
“no vol dir una mera translació del principi de jerarquia administrativa. Aquesta
dependència no és estrictament jeràrquica sinó de caràcter funcional atès que les
dues entitats que es relacionen, encomendant i encomendatària, no tenen perquè
estar integrades en la mateixa estructura organitzativa”.
- En aquest sentit la STJCE d’11 de maig de 2006 diu “que no es tracta de tenir
un control idèntic als mitjans propis, sinó anàleg, pel que s’haurà d’estar al cas
concret per determinar exactament el control sobre l’activitat de l’ens auxiliar”.
En relació amb aquesta Sentència, segons l’article 17 dels Estatuts de la
Fundació, “el Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la
representa i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per
a la consecució dels fins fundacionals”. En el primer paràgraf de l’article 18
dels Estatuts de la Fundació diu “que el Patronat és un òrgan col·legiat integrat
per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un
màxim d’onze membres”. Actualment, d’acord amb el certificat emès per la
Secretària del Patronat de la Fundació Privada, de 14 de febrer de 2012, adjunt
als Estatuts de la Fundació, tots els patrons actuals de la Fundació ( que es
relacionen en aquest certificat) són tots regidors de l’Ajuntament d’Amposta,
excepte la Secretària del Patronat, que és una funcionària municipal.
- Així la STJCE de 13 de novembre de 2008 diu “cap entendre que existeix
control anàleg fins i tot quan el control del mitjà no és individual de l’òrgan
encomendant, emparant el control anàleg determinant que sigui dut per un grup
d’autoritats públiques propietària de l’ens filial”.
- Segons l’art. 24.6 TRLCSP, diu que en tot cas s’entén que els poders
adjudicadors tenen sobre un ens, organisme o entitat un control anàleg al que
tenen sobre els seus propis serveis si els poden conferir encàrrecs de gestió que
siguin d’execució obligatòria per a ells d’acord amb instruccions fixades
unilateralment per qui fa l’encàrrec (requisit que es compleix d’acord amb el
redactat de l’article 5 dels Estatuts de la FUSSMONT i d’acord amb les
condicions dels encàrrecs que es recullen en els acords plenaris adoptats en
sessió de 31 de març de 2014 – en la forma en que es transcriuen en
l’Antecedent I d’aquest Informe) i, que la retribució dels quals es fixi per
referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depenguin (en
aquest cas, la retribució es troba regulada en les Ordenances Municipals número
47 i 49 reguladores dels preus públics a satisfer per la prestació d’aquests
serveis les quals són aprovades per l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb els
Reglaments municipals reguladors dels mateixos – Antecedent III d’aquest
Informe Jurídic), si bé aquesta remuneració a favor de la Fundació seria
convenient recollir-se en els acord de Ple dels encàrrecs de gestió que

s’efectuen, a l’haver de ser fixats per l’Ajuntament d’Amposta. Malgrat aquesta
necessitat en l’articulat dels Estatuts de la Fundació es diu “que la retribució
d’aquests encàrrecs seran fixades de mutu acord entre ambdues parts (poder
adjudicador i fundació) i es tindran sempre com a referència objectiva els preus
del mercat pels serveis en cada cas desenvolupats“.
c) La condició de mitjà propi i servei tècnic haurà de recollir-se expressament per
la norma que els creï o pels seus estatuts, que haurà de determinar les entitats
respecte de les quals tenen aquesta condició i precisar el règim dels encàrrecs de
gestió que se’ls hi puguin conferir o les condicions en que podran adjudicar-se
contractes i determinarà per a aquestes la impossibilitat de participar en
licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels que siguin
mitjans propis, sense perjudici de que, quan no concorri cap licitador, pugui
encarregar-se’ls l’execució de la prestació objecte de les mateixes.
Aquest requisit recollit a l’article 24.6 TRLCSP se satisfà en la regulació
recollida a l’article 5 dels Estatuts de la FUSSMONT, tal i com està recollit al
Fonament Jurídic V del present Informe.
IX. A més a més de les qüestions analitzades, l’Informe 1003 del Tribunal de Comptes
va més enllà en la fiscalització dels encàrrecs de gestió, dient: “De capital importància
és la qüestió relativa als mitjans amb els que ha de comptar el mitjà propi per a ser
qualificat com a tal. La jurisprudència comunitària no s’ha referit a aquesta
circumstància perquè es tracta d’una qüestió bàsica de dret nacional, això és, la causa de
l’acte administratiu com element essencial del mateix. Un mitjà propi ho és precisament
perquè gaudeix dels instruments necessaris per a dur a terme els encàrrecs que se li
encomanen, aquesta és una de les principals causes de l’encàrrec, que l’Administració
instrumental tingui els mitjans per dur a terme ordres de la matriu. El contrari
equivaldria a entendre que la figura de l’encàrrec de gestió com un frau a la legislació
de contractes públics”.
Si bé, respecte a aquest pronunciament del Tribunal de Comptes en el seu Informe, al
Informe de la IGAE, de 5 de juny de 2006, defensà “que en quant a la necessitat de que
les entitats receptores de l’encàrrec tinguin mitjans propis suficients per realitzar
l’activitat encarregada, entén la IGAE que, no recollint-se aquest requisit a la
jurisprudència comunitària, no procedeix la seva exigència, tret que la normativa
específica de l’entitat encarregada així ho disposi”. En relació a aquesta qüestió hem de
referir-nos al paràgraf segon de l’article 8 dels Estatuts de la Fundació en tant diu “que
la Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i
negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable”. Per
tant, en la normativa específica de la FUSSMONT, els seus Estatuts, no hi ha cap
limitació específica a la possibilitat de subcontractar, tret “de les imposades per la
legislació aplicable”. A aquest respecte, cal dir que en la petició de modificació de la
prestació del Servei d’Atenció Domiciliària, de data 20 de març de 2014, del President
de l’Hospital Comarcal a favor de la FUSSMONT, que a la vegada també és President
de la Fundació, afirma “que aquesta Fundació disposa dels recursos adients per
desenvolupar la gestió d’aquestes accions, com s’ha posat de manifest en els encàrrecs
efectuats anteriorment”. A l’igual es recull en la petició de modificació de la prestació
del Servei de Transport Adaptat, de data de 19 de març de 2014, del President de
l’Hospital Comarcal a favor de FUSSMONT, “que considera que l’ens esmentat disposa

dels recursos adients per desenvolupar la gestió d’aquestes accions, com s’ha posat de
manifest en els encàrrecs efectuats anteriorment”.
Tot i així, el Tribunal de Comptes afirma en aquest Informe “Que certament tot i que la
situació no sembla contravenir el Dret Comunitari, però des de la perspectiva del dret
intern, malgrat no hi hagi una prohibició expressa, no seria defensable. El canvi del
règim contractual administratiu ordinari per un altre, és a dir, d’un règim que ofereix
garanties singulars per a l’interès públic per un altre que no les ofereix, haurà de
respondre a una causa, que no pot ser la lliure elecció de l’òrgan de contractació entre
un i un altre règim”. És per aquest motiu que el Tribunal de Comptes acaba recomanant
que els poders adjudicadors que realitzin encàrrecs de gestió procedeixin a una
justificació detallada i exhaustiva de la necessitat de dur-los a terme, així com a la
justificació de la major economicitat i eficiència d’aquesta forma de provisió de béns i
serveis front a la contractació dels mateixos en el mercat. En relació a aquesta
justificació que recomana que es faci el Tribunal de Comptes, cal dir que en les
peticions de modificacions de la prestació del servei del TAD i del SAD realitzades pel
President de l’Hospital Comarcal, l’únic que es diu al respecte és que “donat que el
servei per raons de l’objecte, i també per qüestions econòmiques és convenient que
sigui realitzat per la Fundació”.
I que en l’esmentat Informe de Secretaria es CONCLOU:
PRIMERA. La Fundació FUSSMONT és una persona jurídica de dret privat que s’ha de
considerar dins de l’esfera del sector públic.
SEGONA. FUSSMONT és un mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament d’Amposta al
complir els requisits enumerats a l’article 24.6 TRLCSP, en tant l’Informe 1003 del
Tribunal de Comptes considera en relació a que el mitjà propi realitzi per al poder
adjudicador o poders adjudicadors matrius part essencial de la seva activitat que
l’encàrrec de gestió pot considerar-se implícit en l’atribució de funcions o en la
descripció de l’objecte social de l’entitat. Compleix també el requisit del control anàleg
en tant actualment els patrons són tots regidors de l’Ajuntament d’Amposta, amb
excepció de la Secretària del Patronat que és una funcionària municipal. A més els
encàrrecs de gestió que el plenari aprova d’acord amb els Estatuts de la Fundació són
d’execució obligatòria, s’han de realitzar d’acord amb les instruccions fixades en els
acords plenaris i els Reglaments reguladors dels serveis, la retribució per la prestació
dels serveis es realitza mitjançant les Ordenances municipals reguladores dels preus
públics del Serveis de Transport Adaptat i del Servei d’Atenció Domiciliària, per tant,
són fixades per l’entitat pública de la que depèn la Fundació (l’Ajuntament), si bé la
remuneració que pels encàrrecs dels serveis rebi la Fundació seria convenient recollir-se
en els acords de Ple pels que s’aprova la realització dels encàrrecs de gestió d’aquests
serveis, a l’haver de ser fixats per l’Ajuntament d’Amposta malgrat que en els Estatuts
de la Fundació es digui “que la retribució d’aquests encàrrecs seran fixades de mutu
acord entre ambdues parts i es tindran en compte com a referència objectiva els preus
del mercat pels serveis en cada cas desenvolupats”. A més la condició de mitjà propi i
de servei tècnic de la FUSSMONT està recollit expressament així en els seus Estatuts.
TERCERA. En relació a la necessitat de que el mitjà propi ho és precisament perquè
gaudeix dels instruments necessaris per a dur a terme els encàrrecs que se li encomanen
( segons l’Informe del Tribunal de Comptes 1003 ), cal dir que tot i que no és un
requisit exigible actualment pel Dret Comunitari, en les Peticions de Modificacions dels

Serveis del SAD i del TAD formulades pel President de l’Hospital Comarcal
d’Amposta (també President de la FUSSMONT) presentades a l’Ajuntament d’Amposta
a favor de la FUSSMONT, diu “que la Fundació disposa dels recursos adients per
desenvolupar la gestió d’aquestes accions, com s’ha posat de manifest en els encàrrecs
anteriorment efectuats”.
QUARTA. Pel que fa a la recomanació del Tribunal de Comptes del requisit de que en
els encàrrecs de gestió procedeixin a una justificació detallada i exhaustiva de la
necessitat de dur-los a terme, així com la justificació de la major economicitat i
eficiència d’aquesta forma de provisió de béns i serveis, aquesta justificació ve recollida
en part en els projectes de creació del Servei de Transport Adaptat i del Servei
d’Atenció Domiciliària, com en les peticions de modificacions de la prestació dels
serveis realitzades pel President de l’Hospital Comarcal del Montsià, sense ser
exhaustiva i detallada que hauria de ser millorada.
CINQUENA. Els encàrrecs de gestió aprovats pel Ple a favor de la FUSSMONT tenen
un contingut materialment contractual, que han de fer-se d’acord amb els articles 4.1.n)
i 24.6) TRLCSP. I per tant, no els hi és d’aplicació el previst per als encàrrecs de
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, d’acord amb l’Informe 6/2009, de 30
de març de 2010, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i la Circular
6/2009 de l’Advocacia General de l’Estat.
SISÈ. Atès que en els encàrrecs de gestió acordades pel Ple a favor de la FUSSMONT
per a la gestió del servei d’atenció domiciliària i del servei de transport adaptat
compleixen els requisits previstos a la normativa contractual i a la doctrina comunitària
i, d’acord amb l’Informe 1003 del Tribunal de Comptes, seria procedent la desestimació
del recurs de reposició referenciat a l’Antecedent IV del present Informe jurídic.”
Vistos els antecedents i els fonaments de dret recollits en la present proposta d’acord, el
Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i del membre del Grup de PxC i
l’abstenció dels 3 membres del Grup del PSC – PM, adopta els següents acords:
PRIMER. Desestimar els recurs de reposició interposat pel President de la Federació
d’Amposta d’Associacions de Veïns contra els acords adoptat pel Ple de la Corporació,
en sessió duta a terme el dia 31 de març de 2014, d’encàrrec de la gestió dels servei
d’atenció domiciliària i de transport adaptat a la Fundació privada serveis socials del
Montsià (FUSSMONT), en haver-se donat compliment a la normativa aplicable per
l’adopció a les comandes de gestió dels serveis indicats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al recurrent.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que en aprovar-se els encàrrecs de gestió el seu Grup
va votar a favor amb el prec que la Fundació realitzes la contractació dels serveis en
procediments de concurrència competitiva i que davant els possible dubtes sobre els
acords el Grup del PSC – PM s’ha abstingut en la votació.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta en base a l’informe
jurídic han votat a favor de la desestimació del recurs.
FIXACIÓ DE FETES LOCALS PER A L’ANY 2015.
D’acord amb la proposta de la Comissió informativa municipal de Mitjans de
Comunicació i Comerç reunida en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2014, en que

s’informa favorablement la fixació dels dos dies de festes locals per al municipi
d’Amposta per l’anualitat 2015, els dies 25 de maig (Pasqua Granada) i 7 de desembre .
En base el que disposa l’article 22 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 de CiU i del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres
del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del Grup del PSC – PM, adopta els
següents acords:
PRIMER. Aprovar com a festes locals d’Amposta per a l’any 2015, els dies 25 de maig
(Pasqua Granada) i 7 de desembre.
SEGON. Traslladar el present acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que l’abstenció del Grup del PSC – PM deriva de la
fixació del dia 25 de maig, precisament el dia després de les eleccions locals, amb la
qual cosa fixar 3 dies seguits de festa, afavorirà que els ciutadans aprofitin el pont la
qual cosa no afavorirà en absolut la participació en les eleccions. Sap que en la
determinació dels dos dies festius han participat els representants del comerç; però,
consideren que es deuria haver tingut en compte el que ha dit. I per a propers anys,
indica la conveniència d’intentar que al menys 1 dia dels festius es consensuï a nivell
comarcal.
El Sr. Alcalde diu que la voluntat de l’equip de govern era que un dia fora el divendres
anterior a la festa del mercat a la plaça; però, la resposta dels comerciants va ser
negativa; no té constància que en la reunió es van adonar de la circumstància de
coincidència amb les eleccions locals del proper any. La Regidora Sra. Maria del Mar
Panisello diu que si es va fer esment a aquest fet en la reunió amb els representants del
comerç, dels gremis i dels sindicats; però, tots es van ratificar en la seva proposta del dia
25 de maig com festa local.
APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2014.
Atès el dictamen-proposta favorable de la Comissió de Cultura i de Festes celebrada en
sessió d’11 de juliol de 2014 en relació al Programa de Festes Majors del municipi
d’Amposta del 2014
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres
del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el programa de Festes Majors del municipi d’Amposta del 2014
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de Cultura i Intervenció de fons.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM valora positivament
l’esforç per fer un programa important cara els joves; però, no deixa de ser un
programa realitzat per una comissió tancada en la que els Grups de l’oposició, llevat de
la petició de propostes que realitza la Regidora, no intervenen en la forma en que els
agradaria participar, essent aquest el motiu pel qual no poden donar suport total al
programa presentat havent-se abstingut en la votació.
El Regidor Sr. Adam Tomàs expressa que el Grup d’Esquerra d’Amposta valora de
forma positiva l’esforç de la Regidoria, especialment en un moment econòmic difícil, de

tenir en compte la implicació dels joves; però, com sempre la roda de premsa de
presentació ha estat abans de l’aprovació del programa (encara que certament després
d’haver-se passat per la Comissió informativa). No poden intervenir en la confecció del
programa i noten a faltar l’actuació d’un grup català de primera línia com en altres
municipis propers.
El Regidor Sr. German Ciscar pregunta al Sr. Tomàs si consideraria a Loquillo com un
grup català, responent aquest que el portaveu del Grup de PxC pot fer les seves
aportacions en el torn d’intervenció que li correspon i que no respon a la pregunta.
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern està molt satisfet de l’evolució de les festes
majors així com de la previsió per enguany, amb un ple absolut en l’acte de presentació
de les pubilles i en una gran venda de taules. En quant a la programació per a joves,
l’Ajuntament es limita a donar suport a la programació presentada pels 3 grups que han
formulat propostes.
APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 10 DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT.
Atès que des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2014 el passat 23 de desembre de
2013, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden demorar-se
fins el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit, o el pressupostat resulta
insuficient.
Aplicacions a suplementar
801.431.22611
Despeses promoció comercial
6.000,00
850.924.22602
Promoció publicitat actes culturals,comerç, etc.
10.000,00
424.334.21200
Conservació edifici El Casal
500,00
910.155.21000
Conservació vies públiques
21.000,00
916.171.21000
Conservació parcs i jardins
9.000,00
350.432.22611
Despeses promoció turística
3.000,00
462.463.62200
Antena Tecnològica
16.121,35
308.342.62300
Legalització sala calderes pavelló, piscina
22.214,20
012.151.60900
Despeses generals d'urbanització
137.300,00
012.151.60909
Connexió elèctrica Polígon Oriola
13.741,09
Total a suplementar
238.876,64
Aquestes es financen en baixes en les següents aplicacions:
Baixa aplicacions
912.163.22700
Treballs externs neteja carrers
49.500,00
012.151.60901
Urbanització carrer Major i Plaça Ajuntament
175.635,55
012.151.60905
Obres urbanització aparcament soterrat
3.453,14
012.151.60908
Adequació carrer Foso
7.566,90
012.151.60925
Asfaltat i clavegueram Balada
2.721,05
Total
238.876,64
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de la Corporació, per
majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, i l’abstenció dels 6
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del
membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 10 de modificació del pressupost de 2014 amb les
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen:

Modificació crèdit núm.10 suplements de crèdit
Suplement de crèdit
238.876,64
Cap.2: Despreses bens corrents i serveis
49.500,00
Cap.6: Inversions Reals
189.376,64
Finançament
238.876,64
Cap.2: Despeses bens corrents i serveis
49.500,00
Cap.6: Inversions Reals
189.376,64
SEGON. Modificar l’annex de inversions del pressupost municipal per a l’exercici 2014,
incloent aquests projectes nous, finançats en els canvis de finalitat dels préstecs detallats
anteriorment.
TERCER. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils,
tant als taulers d'anuncis com al Butlletí oficial de la Província, als efectes que els
interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients.
QUART. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini
d'exposició al públic no es presentin reclamacions
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM s’ha abstingut com en
totes les modificacions de crèdit que es proposen, i en aquest cas consideren que haver
utilitzat la totalitat de la baixa de l’adjudicació de les obres d’Urbanització del carrer
Major, els hi sembla imprudent per si es produeix algun imprevist. Respon la Regidora
delgada d’hisenda, Sra. Isabel Ferré que s’ha mantingut un 10 per 100 per sobre del
pressupost d’adjudicació que és el límit màxim d’excés d’obra que permet la Llei.
D’altra banda el Sr. Alcalde explica que amb una reunió amb l’empresa adjudicatària de
l’obra s’ha manifestat que l’obra s’executarà en el termini i preu adjudicat i que
començaran després de la Festa Major.
DONAR COMPTE INFORMACIÓ ENVIADA AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN RELACIÓ AL SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST, SEGON TRIMESTRE 2014
A continuació es dona compte de l’imforme em`s per la sra. Interventora de fons, en
relació al seguiment del pla d’ajust que diu:
“I. ANTECEDENTES DE HECHO.
Resultando que mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de
Amposta aprobó el Plan de Ajuste, elaborado de conformidad con lo regulado en el
artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo previsto en la Orden
HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan.
Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria
general de coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió
informe favorable al Plan de Ajuste aprobado previamente por el Pleno.
Considerando que dicho Ministerio ha liberado la plataforma de captura de datos
relativa al “Informe de seguimiento del plan de ajuste y otra información adicional
contenida en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012”, plataforma que estará
disponible hasta el 15 de julio de 2014.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988.
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.
• Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
• Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.
• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste,
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;
III. INFORME
Primero. Que la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, desarrolla las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableciendo en su artículo 10
la información a detallar en los informes del Interventor sobre el seguimiento de los
Planes de Ajuste que las Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores.
Segundo. Que se ha habilitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en la “Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales” una plataforma de captura de datos relativa al “Envío del informe de
seguimiento del Plan de Ajuste aprobado y otra información contenida en el artículo 10
de la Orden HAP/2105/2012” que ha sido cumplimentada por esta Intervención con los
datos presupuestarios obrantes en la contabilidad municipal a 30 de junio de 2014,
acompañándose como Anexo a este escrito los siguientes informes:
1. Información adicional trimestral: Desviaciones / Informe anual de seguimiento del
plan de ajuste.
1.1. Gastos
1.2. Ingresos
2. Información de avales recibidos del sector público.
3. Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos
con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
4. Información sobre la deuda comercial.
5. Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
Tercero. Que el apartado 1º del artículo 10 de la referida Orden HAP/2015/2012,

establece que la Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá
remitir al mencionado ministerio antes del día quince del primer mes de cada trimestre,
en caso de las corporaciones locales, información sobre, al menos, los siguientes
extremos:
a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de
crédito para facilitar el pago a proveedores.
c) Operaciones con derivados.
d) Cualquier otro pasivo contingente.
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.
f) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas
en este Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.
Cuarto. Que se realizan las siguientes explicaciones a las desviaciones más importantes
reflejadas en los informes que se incorporan en el Anexo:
- Ingresos: De acuerdo con la ejecución trimestral, y realizando una estimación de los
mismos a 31/12/2014, partiendo de los datos de ejercicios anteriores, atendiendo a
los padrones aprobados y la previsión de altas y bajas, no se prevén diferencias
sustanciales respecto a lo establecido en el plan de ajuste vigente. Destaca el
impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo padrón aprobado recoge el incremento en el
tipo de gravamen aprobado por la Corporación con efectos a partir del pasado 2013.
Por otra parte, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras presenta un
importe muy inferior al del plan de ajuste, debido a que el ritmo de construcción ha
disminuido considerablemente. No obstante, esta reducción queda compensada con
los mayores ingresos en el resto de conceptos, destacando como ya hemos señalado
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Sin perjuicio de todo ello, se realizará el
correspondiente seguimiento para ajustar cualquier desviación que pudiera
producirse. Para el cálculo del ahorro de las medidas adoptadas, nos hemos basado
en la situación de partida fijada en el plan de ajuste y que calculaba el ahorro de las
medidas por comparación entre la previsión de los Derechos Reconocidos en cada
ejercicio respecto el año base, año 2011. Así pues, y pese que para este ejercicio
2014 no se han modificado los tipos ni las tarifas, al incrementarse la previsión de
los Derechos Reconocidos de este ejercicio respecto la previsión del 2011 hemos
cuantificado el ahorro por diferencia en la previsión de Derechos Reconocidos entre
ambos ejercicios, resultando un importe positivo.
- Gastos: el presupuesto del ejercicio 2014 se está desarrollando según las previsiones
sin apreciarse ninguna diferencia sustancial. No obstante, y al igual que en materia
de ingresos, se realizará el correspondiente seguimiento para ajustar cualquier
desviación que pudiera producirse.
A los efectos oportunos, este es el informe de Intervención, emitido en virtud de lo
establecido en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, remitiéndose copia del
mismo al Sr. Alcalde de la Corporación para que proceda a dar cuenta del mismo en la
primera sesión plenaria que se celebre.

Cabe señalar que será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de
ajuste del Ayuntamiento de Amposta en el futuro para ver si se consolida el
cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo.”
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
AUTORITZACIÓ PER ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATÈRIA D’INTERCANVI
DE INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ
RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS.
Vist l’informe emès per l’Oficina de Gestió Tributària, en relació a l’adhesió al conveni
de col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i
col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals, als efectes de recavar
informació sobre els cens de l’IAE i altra informació tributària.
D’acord amb els fonaments de drets aplicables,
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda::
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament d’Amposta perquè s’adhereixi al Conveni de
col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i
col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura de
la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.
ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONES ATURADES INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ
NO OCUPADES.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de setembre de
2013, va aprovar l’adhesió de a l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació
de Catalunya, subscrit el passat dia 25 de juliol de 2013 per la Federació de Municipis
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, la Unió General de Treballadors de Catalunya i la Secretaria d’Ocupació i
Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació.
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 10 de juliol de 2014,
va acordar aprovar l’adhesió a la pròrroga de l’Acord abans esmentat, acord que ha de
ser ratificat pel Ple de la Corporació.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda::
PRIMER. Ratificar l’acord d’aprovació de l’adhesió a la pròrroga de l’Acord signat el
2013 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació
de persones aturades inscrites com a demandats d’ocupació no ocupades en el marc dels
programes que combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei d’Ocupació
de Catalunya, en base a l’Acord pel Diàleg social permanent de 31 de març de 2014,
subscrit el passat dia 12 de maig de 2014 per la Federació de Municipis de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis, els sindicats: Comissions Obreres de Catalunya i
Unió General de Treballadors de Catalunya i la Secretaria d’Ocupació i Relacions
Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació.

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura de
la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Secretaria d’Ocupació i Relacions
Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació, Departament de personal i Regidoria
de polítiques actives d’ocupació.
ATORGAMENT BONIFICACIONS FISCALS.
En relació a la sol·licitud presentada per Reginaldo del Salvador Cabrera que manifesta
haver realitzat unes obres d’enderroc i construcció en el seu immoble ubicat al carrer
Racó del Castell número 4, i per estar integrat dintre del casc antic demana se li apliqui
la bonificació que contempla l’ordenança reguladora de l’impost de construccions,
obres i instal·lacions.
Vist l’informe emès pels tècnics de data 26 de juny de 2014.
D’acord amb els fonaments de drets aplicables,
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda::
PRIMER. Aprovar una bonificació del 75 % de la quota liquidada.
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 698,48 euros.
RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE GOSSOS
PERILLOSOS.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 24 d’abril de 2014,
per la infracció dels art. 3 apartats 1 i 4, art. 2 apart. 1 i 2 i art. 4 apartat 2 de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i
art 4 i art. 3 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, consistent respectivament en posseir o portar el gos
sense certificat del cens municipal, no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat
civil, portar el gos sense morrió, no dur a terme el test de comportament dels gossos
progenitors en els centres de cria, no posseir el microxip i posseir el gos sense llicència
municipal, estant el gos lligat a una finestra a la via pública i sense cap vigilància al C/
Mestre Casanova, 8 segons denúncia efectuada pels agents de la Policia Local el dia 11
d’abril de 2014 , essent responsable de la mateixa el Sr. José Flores Gimenez.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 24 d’abril de 2014 va formular-se
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedintse un termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit
dintre del termini concedit a l'efecte.
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l'article 3 apts. 1 i 4, art. 2
apart. 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos i art. 4 i art. 3, del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Atenent el que es disposa a:
• Art. 3 apts. 1 i 4, art. 2 apart. 1 i 2 i art. 4 apart 2 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i art. 4 i art. 3, del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.

•

Art. 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.
• Art. 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives
• Art. 53 de la Llei 30/92, 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 Considerar que per part del Sr. José Flores Gimenez, s’han comés infraccions
de l’art. 3 apts. 1 i 4, art. 2 apart. 1 i 2 i art. 4 apart 2 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i art 4 i art. 3 del Decret
170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON. Determina que les infraccions comeses tenen caràcter de greus.
TERCER. Imposar a l’infractor una multa per import de 300 euros que deurà ingressar
a l'Oficina de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats a
l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament: si rep la
notificació del rebut entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre
els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent.
QUART. El comís de l’animal d’acord amb el que estableix l’article 10.2 de la Llei
10/1999 de 30 de juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 12 de maig de
2014, per la infracció dels articles 3 apts. 1 i 4, art. 2 apart. 1 de la Llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i art 4 i art. 3 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, consistent respectivament en posseir o portar el gos sense
certificat del cens municipal, no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil,
portat el gos sense morrió i deslligat a la via pública, no posseir el microxip i posseir el
gos sense llicència municipal, al C/ Mestre Casanova, 8 segons denúncia efectuada
pels agents de la Policia Local el dia 23 d’abril de 2014, essent responsable de la
mateixa el Sr. José Flores Gimenez.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 12 de maig de 2014 va formular-se
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedintse un termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit
dintre del termini concedit a l'efecte.
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l'article 3 apts. 1 i 4, art. 2
apart. 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos i art. 4 i art. 3, del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Atenent el que es disposa a:
• Art. 3 apts. 1 i 4, art. 2 apart. 1 i 2 i art. 4 apart 2 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i art. 4 i art. 3, del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.

•

Art. 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.
• Art. 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives
• Art. 53 de la Llei 30/92, 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. Considerar que per part del Sr. José Flores Gimenez, s’han comés infraccions
dels articles 3 apts. 1 i 4, art. 2 apart. 1, de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i art. 4 i art. 3, del Decret
170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON. Determina que les infraccions comeses tenen caràcter de greus.
TERCER. Imposar a l’infractor una multa per import de 300 euros que deurà ingressar
a l'Oficina de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats a
l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament: si rep la
notificació del rebut entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre
els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent.
QUART. El comís de l’animal d’acord amb el que estableix l’article 10.2 de la Llei
10/1999 de 30 de juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya pregunta si quan s’acorda el decomís de l’animal, quan
es retorna al seu propietari, respon el Sr. Alcalde que creu que en quan compleix les
condicions fixades per poder disposar de la llicència per la tinença d’un gos d’aquest
tipus, cosa que es ratifica per la Sra. Secretària.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER ESTUDIAR LA POSSIBILITAT
D’ESTABLIR UNA ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL A LES
ENTITATS I ASSOCIACIONS QUE REALITZIN ACTIVITATS AL CARRER.
A continuació es dona lectura a la moció que diu:
“Atès que l’actual reglament d’espectacles públics i activitats recreatives obliga a les
entitats i associacions que realitzen activitats al carrer a disposar de la corresponent
assegurança de responsabilitat civil.
Atès que són diverses les entitats i associacions de tota mena que ens han mostrat la
seva preocupació pel fet que, el compliment d’aquesta obligació encareix encara més el
pressupost de les activitats, en un moment, com l’actual, amb escassos recursos
econòmics.
Atès que una assegurança d’aquestes característiques, tal i com ja han fet a diversos
municipis, té un cost perfectament assumible per aquest ajuntament i donaria cobertura
a diferents entitats juvenils, culturals, de cooperació, associacions de veïns i tot mesa
d’entitats sense ànim de lucre assimilables a les anteriors que actuïn en el municipi
d’Amposta.
Atès que aquesta assegurança també podria cobrir espectacles públics subjectes al
decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, amb un aforament de fins a 1000 persones.

Atès que també podria cobrir la responsabilitat civil derivada d’actes culturals,
folklòrics, artístics, esportius o socials com cavalcades, balls, revetlles, cercaviles,
concerts, rues de carnaval, aplecs, proves esportives i un llarg reguitzell d’activitats que
sortosament es prodiguen amb abundància a la nostra ciutat.
Atès que aquesta mesura suposaria per a les entitats esmentades un estalvi i una correcta
protecció legal, sense que generi un gran dispendi per la hisenda municipal.
Acord:
Estudiar la possibilitat d’establir una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a les associacions de veïns, entitats culturals, juvenils, de cooperació i
participació i altres entitats sense ànim de lucre, que el necessitin i estiguin inscrites al
Registre Municipal d’Entitats.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensa en els seus propis termes pel Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PN consideren una bona
iniciativa, encara que difícil de portar-la a la pràctica, consideren que seria millor treure
una línia de subvencions per fer front a aquesta obligació, proposant la modificació de
la moció en aquest sentit, proposta que es acceptada pel Sr. Ciscar.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta, com que la moció
només parla de fer un estudi, donaran suport per tal que el mateix es realitzi per la
Comissió informativa corresponent.
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré diu que el Grup de CiU considera que no han de
donar suport a la moció, perquè no tenen la seguretat de que s’inclouran a totes les
entitats que realitzin activitats, les quals han d’assumir les seves responsabilitats i
subscriure l’assegurança corresponent, podent destinar a tal efecte els ajuts que
l’Ajuntament dona per a totes i cadascuna de les activitats que es realitzen a la Ciutat.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup
del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER ESTUDIAR LA POSSIBILITAT DE
BONIFICAR EL 90% DE LA TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS A LES
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR QUE OBRIN UN NEGOCIA A LA CIUTAT.
Seguidament es dona compte de la moció següent:
“Atès que des de ja fa uns anys estem patint una greu crisis econòmica que ha provocat
la destrucció continuada de llocs de treball, tant per compte d’altre com de treballadors
autònoms.
Vist que el petit comerç és un dels principals motors econòmics d’Amposta i que la crisi
econòmica ha fet que es tanquen molts negocis.
Atès que la destrucció continuada d’aquest comerç proper suposa l’existència de
centenars de locals buits a tots els barris de la ciutat.
Vist que aquest panorama desolador perjudica greument la imatge de la nostra ciutat i
que de la crisi no ens en sortirem, si no afavorim el creixement del teixit productiu, amb
mesures per incentivar l’economia del municipi.
Atès que molta gent emprenedora i amb ganes d’obrir negocis i accedir a una nova
oportunitat de vida laboral recula davant les taxes, impostos i cotitzacions que han de

pagar per iniciar una nova activitat comercial.
És per això que creiem necessari posar a l’estudi la possibilitat per part de l’Ajuntament
d’Amposta de bonificar el 90% de la taxa d’obertura d’establiments comercials, per a
les persones en situació d’atur que obrin un negoci a la ciutat.
Acords:
PRIMER. Instar a l’Ajuntament d’Amposta per tal de que es faci un estudi exhaustiu de
la mesura proposada, i que la mateixa es posi en pràctca el més aviat possible, amb la
finalitat de promoure l’emprenedoria a la ciutat, reduir la taxa d’atur i reactivat el petit
comerç de proximitat.
SEGON. Traslladar aquesta acords a les diferents associacions de comerciants i
botiguers d’Amposta, als sindicats UGT i CCOO i altres.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en el seu sentit el Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que en semblar-los una bona proposta, el Grup del
PSC – PM donarà suport a la moció, si bé amb la incorporació de dos restriccions:
primera, que es limiti la bonificació als aturats de llarga durada; i segona, que la
proposta d’activitat estigui avalada per un informe del departament d’empresa de
l’Ajuntament indicant la seva viabilitat econòmica.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta amb la proposta
d’incorporació de limitacions realitzada pel Sr. Espanya donarien suport a la moció, tot i
que cal veure el paper de la possibilitat de capitalització de la prestació per atur.
El Sr. Alcalde diu que tot i que la proposta pot sembla correcta, es plantegen dubtes, el
més important la capitalització de la prestació per desocupació, davant allò i tenint en
compte que l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa ja preveu bonificacions de fins el
90 per 100 en funció dels llocs de treball que es puguin crear, el Grup de CiU no donarà
suport a la moció, per considerar que la regulació actual ja n’és suficient.
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del
Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11
membres del Grup de CiU, acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER BONIFICAR FINS A UN 95% LA
PLUSVÀLUA EN CAS D’HERÈNCIA SI ES TRACTA DE L’HABITATGE
HABITUAL.
A continuació es dona lectura a la moció que diu:
“Aquest mes una veïna, que feia poc temps que havia mort el seu home, em va comentar
que l’ajuntament li cobrava una plusvàlua.
La dona no ho entenia ja que ella no havia obtingut cap benefici, tot lo contrari.
Jo vaig preguntar a l’oficina de gestió tributària i em van explicar que a efectes legals
aquesta senyora havia obtingut un benefici, ja que abans era propietària d’un 50% d’un
pis i ara ho era d’un 100%.
Potser des de la legalitat sigui correcte cobrar aquest impost, però entenem que no és
molt just. Cobrar a una persona que ha perdut la seva parella, que veu com els seus
ingressos es redueixen, ingressos en molts casos sostenen famílies senceres (fills i nets),
a més a més han de pagar per un benefici del tot inexistent.
La llei no la podem canviar des del municipi però si que podem fer justícia, de fet en

casos semblants l’ajuntament ja ha demostrat la seva sensibilitat al respecte (plusvàlua
per desnonaments).
Diversos ajuntaments aquestes bonificacions ja les tenen recollides (Barcelona i
Hospitalet), les dues ciutats amb major nombre d’habitants.
Aquestes bonificacions estan subjectes a uns condicionants acertadament com per
exemple:
- El valor del sòl de l’habitatge.
- Que el conjunt dels ingressos de la persona que hereta no superi dues vegades i mitja
la quantitat que cada any es fixi com a salari mínim interprofessional.
- Anys viscuts amb anterioritat a la defunció i anys que cal viure amb posterioritat a la
propietat heretada.
Entre altres.
Al parlar amb gestió tributària em comentava que podríem estar parlant al voltant de
100 casos anuals.
La quantia d’aquestes bonificacions no seria molt més elevada que les dels
desnonaments.
Crec que seria un gest per als nostres ciutadans, que després de perdre la seva parella,
veure reduïda la pensió (amb el que això comporta) Els diners de la plusvàlua que per
llei han de pagar, l’ajuntament demostri tenir cor i ànima i retorni aquests diners a
aquestes famílies per aquest suposat benefici que no ha existit mai.
Acords:
1. Estudiar aplicar la bonificació fins a un 95% per la plusvàlua en cas d’herència si es
tracta de l’habitatge habitual.
2. Estudiar les diferents bonificacions d’altres municipis a aquest respecte i veure quines
podríem aplicar a Amposta.”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada en el termes en que apareix redactada pel Regidor Sr.
German Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya pregunta si és cert que el Govern de l’Estat té prevista
alguna actuació en el mateix sentit, responent-se-li que aquest és un tribut
exclusivament municipal del qual l’Estat no rep cap participació. Després d’haver-se
aclarit el dubte, manifesta que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció, encara
que considera que es deuria limitar segons el valor del bé objecte de transmissió.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que considerant que la plusvàlua es pot bonificar, el
Grup d’Esquerra d’Amposta recolzarà la moció si es poden determinar els paràmetres
per l’aplicació de dita bonificació.
El Sr. Alcalde diu que ja estan previstes bonificacions: del 25% en cas de presentació de
la liquidació dintre dels 6 mesos des de la producció del fet imposable i fins el 95% en
cas de valor del sòl inferior a 6000 euros. Tot i allò, el grup de CiU considera la moció
com una bona iniciativa i li donaran suport, tenint en compte que l’estudi haurà de
considerar un seguit de paràmetres com ara: la forma de determinar el concepte
d’habitatge habitual i l’aplicació exclusivament a aquests béns dels que poden composar
la massa hereditària, el valor dels béns que generen la liquidació, el nivell de renda del
subjecte passiu, etc.
Amb les incorporacions resultants de les intervencions anteriors, el Ple de la
Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció presentada.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER RECLAMAR MILLORES
FERROVIÀRIES A LES TERRES DE L’EBRE.
Tot seguit es dona lectura a la moció amb el tenor literal següent:
“L'anunci de millores en els serveis de rodalies de diversos de Catalunya i,
especialment, al Camp de Tarragona, ha provocat la indignació de la Plataforma Trens
Dignes (PTD) que considera un "insult" i una "nova falta de respecte" l'exclusió dels
ciutadans de a les Terres de l'Ebre i el Priorat d'aquesta ampliació de serveis. La PTD
havia presentat un document reivindicant, precisament, la integració de les Terres de
l'Ebre als serveis de rodalies de Tarragona i la integració tarifària.
Consideren, així, que implementar les mesures que exigia, com prolongar alguns
combois amb sortida i arribada a Cambrils -que a partir de juny s'allargarà fins
l'Hospitalet de l'Infant- fins a estacions del territori, o rebaixar els preus del bitllet fins a
Barcelona, en molts casos per sobre dels 30 euros l'anada i tornada, són qüestió de
"voluntat política". Una "escandalosa diferència" i un "greuge comparatiu", recorden,
respecte territoris pròxims com el Camp de Tarragona així com les comarques de
Girona.
Fa temps que Trens Dignes reclama la integració ferroviària de les Terres de l'Ebre a les
rodalies del Camp de Tarragona. La mesura, de caràcter provisional fins que entri en
servei el corredor mediterrani, hauria de permetre incrementar freqüències i reduir
tarifes. La proposta també planteja la prolongació fins a les estacions ebrenques de
combois que paren més al nord i també la conversió en Alvia d'un tren Euromed que
faci parada a l'estació de l'Aldea.
Com a solució provisional fins a la instal·lació de l'ample internacional al corredor
mediterrani, la integració de la R-16 hauria de permetre aprofitar serveis diaris de
Rodalies del Camp de Tarragona, de la RT-2, prolongant l'inici del seu servei des de
l'estació de Tortosa -ara ho fa des de Cambrils- aprofitant l'hora d'espera que esperen els
trens abans de sortir. Això requeriria transbordaments a Sant Vicenç de Calders per
arribar a Barcelona.
El document també planteja que dos dels serveis podrien néixer a Ulldecona o Vinaròs
sense entrar a Tortosa i tampoc descarta acoblaments amb la R-15 per evitar saturacions
en la línia. Aquest plantejament serviria per millorar considerablement el servei,
avançant la sortida des del sud, a més de permetre una millora en les tarifes actuals de
Rodalies.
En aquest sentit, es subratlla la necessitat d'un factor corrector per als preus de mitja
distància i regionals per equiparar la qualitat i els preus dels bitllets, així com
descomptes concrets per als estudiants que es veuen obligats a desplaçar-se. Es recorda
que després de la supressió de descomptes per part de la Generalitat fa dos anys, els
principals trajectes des de les Terres de l'Ebre a Barcelona s'acosten als 30 euros -anada
i tornada.
Es tracta de plantejaments considerats necessaris, però al mateix temps tècnica i
econòmicament assumibles en el context actual per a les institucions, aprofitant els
recursos existents. "Són demandes viables, assequibles i de voluntat política",
insisteixen des de Trens Dignes.
Per tot això, el Grup Municipal del PSC-PM proposa al ple de l’Ajuntament d’Amposta
els següents acords:

•
•

La integració de les Terres de l'Ebre als serveis de rodalies de Tarragona.
La integració tarifària dels serveis ferroviaris de les Terres de l’Ebre o en el seu
defecte una rebaixa significativa dels bitllets, especialment pels usuaris d’alta
freqüència com els estudiants o els treballadors/res.
• La conversió en Alvia d'un tren Euromed que faci parada a l'estació de l'Aldea.
• L’establiment de dos combois diaris que comencin des de Vinaròs i/o Ulldecona cap
a Barcelona.
• La millora de les infraestructures ferroviàries a les Terres de l’Ebre
• Donar suport a la Plataforma Trens Dignes (PTD) en totes aquelles reivindicacions
que vagin en la línia dels acords expressats anteriorment.
• Comunicar aquests acords a la Plataforma Trens Dignes de les Terres de l’Ebre, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern a les
Terres de l’Ebre, al HC de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de Fomento i a
RENFE.”
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya defensa la moció en els termes en que ha estat
presentada.
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el suport del Grup d’Esquerra d’Amposta, tot
indicant que la moció recull les exigències de la Plataforma Trens Dignes, encara que
creuen que s’hauria de demanar que l’Euromed tingués parada a l’Aldea i no només la
conversió d’un en Alvia. El territori està trinxat amb moltes infraestructures i no rep cap
benefici a canvi.
El Sr. Alcalde mostra l’acord amb la moció del Grup de CiU, així com en la
manifestació del portaveu del Grup d’Esquerra d’Amposta sobre un territori trinxat
sense cap benefici a canvi i indica que es deuria aprovar una moció demanant una
estació de tren a Amposta.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar
la proposta transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EA-ERC SOBRE AL·LEGACIONS AL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR I PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT.
A continuació es dona compte de la moció que diu:
“El dia 2 de maig, l’Ajuntament d’Amposta va publicar al BOP el plec de clàusules
econòmic administratives particulars de l’obra “Urbanització del carrer Major i Plaça de
l’Ajuntament”, en què fixava com a termini màxim per presentar al·legacions el dia 26
de maig. El mateix dia 26, quan encara no havia finalitzat el termini d’al·legacions, es
va treure a licitació l’obra i, a més, l’Ajuntament va desestimar les al·legacions que es
van presentar, incloses les dels veïns afectats. Aquests fets van comportar que el Grup
Municipal d’ERC formuléssim un prec en el Ple del dia 30 de juny per mostrar la
preocupació davant la poca importància que havia donat l’Ajuntament a la participació
pública en el procés de desenvolupament d’aquest projecte, encara que el procediment
seguit fos totalment d’acord a la Llei.
ERC d’Amposta considerem que algunes de les al·legacions que es van presentar són
adequades i que, per tant, s’haurien d’incloure en el projecte. Concretament, pensem

que una al·legació que és del tot necessària és la previsió de soterrament del cablejat
(instal·lacions elèctriques, enllumenat i telefonia) per evitar haver d’aixecar de nou el
paviment si en el futur es volen soterrar, tal com marca la normativa vigent per als
immobles de nova edificació.
Per aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
Que es tinguin en consideració les demandes dels veïns i la previsió de soterrament de
línies en el desenvolupament de les obres d’urbanització del carrer Major i de la Plaça
de l’Ajuntament.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Adam Tomàs en els seus propis termes.
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM farà un acte de fe creient
que Esquerra ha mantingut reunions amb el veïns i indica que donarà suport a la moció
perquè no pot creure que en un projecte d’urbanització d’un carrer no s’ha previst el
soterrament de tots els serveis.
El Sr. Alcalde diu que amb la tramitació de l’aprovació del projecte cap Grup municipal
va fer al·legacions, només una per part de dos veïns que va ser resolta segons l’informe
dels tècnics municipals. Amb posterioritat a l’aprovació definitiva es presenta un altre
escrit signat pels veïns del carrer en el qual es demana, a banda del soterrament de totes
les línies, es tinguin en compte altres aspectes. Continua dient que el portaveu del Grup
d’Esquerra d’Amposta manifesta que amb la moció no vol fer sang; però, que de la
redacció de la mateixa no ho sembla, ja que es parla de poca participació veïnal, quan
s’han mantingut 5 reunions amb els veïns del carrers per presentar el projecte, recollir
les seves aportacions i fins i tot decidir sobre alguns materials a incorporar o la fixació
del carrer com de prioritat invertida en lloc de per a vianants. En quant a la petició de la
moció sobre el soterrament de les línies de serveis, està previst el soterrament de totes
excepte la línia de subministrament elèctric, entre altres motius perquè aquest
soterrament hauria suposat, com ja va passar en la Urbanització Eucaliptus, la obligació
de tots els propietaris, excepte 5, d’haver de realitzar la conversió de la connexió (amb
un cost que en el cas d’Eucaliptus va ascendir a uns 3.000 euros per habitatge),
informació que si s’hagués passat als veïns potser l’haurien rebutjat. Repeteix que la
resolució de les al·legacions va realitzar-se acceptant els arguments dels tècnics
municipals en tant en quant l’equip de govern considera que no es pot decidir en contra
de la seva opinió. Pel que fa a la resta de peticions formulades en el darrer escrit
presentat pels veïns, com ara el de la circulació pel carrer Major, s’estudiaran les
solucions a partir d’un informe de la Policia local per donar la millor solució.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la referència que fa la moció a la participació, es
refereix a no haver esperat a l’acabament del termini d’exposició pública del projecte
per publicar els plecs per la licitació de l’obra admetent, això si, la legalitat del
procediment, i en quant a la petició del soterrament de les línies, la moció demana que
es faci la previsió per un futur sense que s’hagi d’obligar als veïns a realitzar en aquest
moment el canvi de la connexió elèctrica. Respon el Sr. Alcalde que el projecte recull la
retirada de postes del carrer i la plaça de l’Ajuntament, la qual cosa comporta el
soterrament de la línia elèctrica, excepte la de subministrament a veïns pels motius
tècnics acceptats per l’equip de govern i torna a repetir que de les peticions dels veïns

s’estan analitzant les referides a la circulació de vehicles per poder assumir les
reivindicacions dels mateixos veïns respecte la càrrega i descàrrega i l’aparcament per
persones amb mobilitat reduïda.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup
del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat lectura.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EA-ERC CONTRA EL CANVI DE
TITULACIÓ DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS IMPULSAT PEL
GOVERN ESPANYOL.
Finalment es dona lectura a la moció que es transcriu seguidament:
“Després d’anys de lluita dels col·lectius artístics per aconseguir que els estudis artístics
superiors fossin reconeguts i equiparats a un nivell de títol universitari, ara, el Ministeri
d’Educació i Cultura vol canviar la nomenclatura d’aquestes titulacions perquè deixin
de tenir la consideració de titulació universitària.
El projecte del Reial Decret que modificarà el Reial Decret 1614/2009 estableix que els
estudiants graduats d’ensenyaments artístics superiors deixaran de ser graduats
universitaris per passar a anomenar-se titulats superiors, fet que suposa un retrocés en
les aspiracions del reconeixement de les arts en el món acadèmic.
Aquesta modificació suposa una discriminació, ja que amb els estudis superiors d’art es
cursen els mateixos crèdits (240) que en qualsevol grau universitari.
Cal tenir en compte que aquest canvi repercutiria en molts ampostins i ampostines que
actualment estan cursant estudis artístics superiors en qüestions com ara la sol·licitud de
beques, les promocions, les sortides professionals o els nivells salaris decents.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Amposta a la proposta de modificació del
Reial Decret 1614/2009.
2. Manifestar el compromís i el suport de l’Ajuntament amb el col·lectiu artístic.
3. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en el termes en que ha estat presentada la regidora Sra. Júlia Barberà.
Els Regidors Srs. Germna Ciscar i Antoni Espanya mostren el suport a la moció dels
Grups de PxC i PSC – PM, respectivament, preguntat el darrer a quin nivell restaria la
titulació d’acord amb el projecte, responent la Sra. Barberà que per sota de l’actual
diplomat.
El Regidor Sr. Josep Antoni José explica que davant la complexitat tècnica de la
proposta ha demanat assessorament a la direcció de l’Escola d’art i de la lectura de les
disposicions actual i la proposada no es detecta cap mena d’afectació a l’actual Escola
d’art, per tant diu que es deuria haver concretat millor el resultat i l’afectació de la
proposta de modificació per poder mostrar la posició del Grup de CiU amb més
coneixement.
La Regidora Sr. Barberà diu que la modificació no afectarà directament a les Societats

musicals del municipi en canvi si que ho farà amb molts músics, no es pot acceptar,
com diu el ministre, que el músics en tenir una facilitat especial per la música vegin
rebaixat el nivell de la seva titulació, per tant han de demanar que la proposta no arribi a
ser llei, de tal forma que, com fins ara en acabar l’ESO s’accedeixi al Conservatori per
aconseguir la titulació de grau mig primer, i després la de grau superior, equivalent a
l’actual llicenciatura. El Regidor Sr. José diu que pel que ell ha pogut esbrinar la
titulació de la nova proposta serà semblant a l’actual.
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU, davant la manca de concreció de la situació,
s’abstindrà permetent d’aquesta forma que la moció s’aprovi i es tramiti.
Després de les interve4ncions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del
Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxCi l’abstenció dels 11 membres del
Grup de CiU, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita.
PRECS I PREGUNTES
El Regidor Sr. German Ciscar formula les següents preguntes:
1. Se li ha facilitat còpia de l’informe de l’enginyer municipal sobre el compliment de la
normativa per part del projecte de l’establiment ubicat a la plaça Berenguer IV a que es va
referir en la passada sessió plenària. En el mateix no consta que s’hagi realitzat visita pel
tècnic per comprovar que l’establiment s’ajusta al projecte i a la normativa i demana que se
li faciliti informe on consti aquesta visita.
2. Davant el problema dels ocupes, demana que l’Ajuntament, com fan altres, actuï
sancionant als banc propietaris de pisos buits per tal que, en resultar-los econòmicament
més car mantenir la situaicó actual, hagin d’actuar. La Regidora, Sra. Isabel Ferré
pregunta si s’està demanant que l’Ajuntament iniciï accions judicials en casos d’ocupes,
responent el Sr. Ciscar que no, que l’actuació municipal ha de ser, tot i reconèixer la seva
dificultat, la de sancionar als propietaris de pisos buits per tal que hagin de ser ells els que
actuïn, especialment en aquells casos en que es pot demanar als propietaris dels immobles
que s’ajustin les condicions de seguretat i salubritat que marca la normativa, d ela mateixa
manera que l’Ajuntament demana als propietaris dels solars que els netegin.
3. Li han dit que la zona del mercat ambulant dels dimarts, a les 4,30 o les 5 de la tarda
encara està bruta, no ho ha pogut comprovar i pregunta si tenen constància. Respon el
Regidor Sr. Garriga dient que els venedors han de retirar la seva parada i vehicle abans de
les 3,30 hores per tal que els serveis de neteja puguin realitzar la seva tasca, que s’inicia de
forma immediata a l’acabament del mercat. Tanmateix es realitzen actuacions periòdiques
per tal de que els venedors recullin les restes i les dipositin als contenidors sancionat a
aquells que no respecten les normes.
4. En relació al sistema de venda de taules per la Festa Major, considera que es deuria
adoptar un sistema diferent a l’actual en que una persona que no pertany a l’Ajuntament
s’ha arrogat la potestat de donar els números a la gent per poder adquirir les taules,
canviant-lo per un altre de millor i més actualitzat amb la garantia suficient per als
interessats. El Sr. Alcalde respon que aquest és un sistema que la pròpia gent ha adoptat i
que fins ara ha funcionat sense cap tipus de problema. La Regidora Sra. Panisello diu que
des de l’Ajuntament únicament s’anuncia la data i hora en que es procedirà a la venda de
taules, sense que estigui en la seva ma evitar la formació de la cua un dia o dos abans, cua
que s’organitza directament pels interessats i sense cap intervenció municipal.

El Regidor Sr. Antoni Espanya no formula cap pregunta o prec, desitjant bones vacances a
tots els membres de la Corporació i acaba donant la benvinguda en nom del seu Grup a la
Regidora que s’ha incorporat en aquesta sessió.
El Regidor Sr. Adam Tomàs tampoc formula cap pregunta i també desitja unes bones
vacances a tots els membres del Consistori.
El Sr. Alcalde acaba la sessió afegint-se al desig de bones vacances, donant la benvinguda
a la nova Regidora incorporada avui i oferint-li la seva col·laboració i la dels serveis
municipals per al desenvolupament de la seva tasca.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les catorze hores i trenta tres minuts i de tot el que s’ha tractat es formula
la present acta de la que, com a Secretària, certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

