ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 2 DE SETEMBRE 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 dos de setembre 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. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 28 de juliol de 2014
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia número 915 a 1032 de 2014.
4. Donar compte de la Delegació de Signatura d’Alcaldia dels contractes de treball i
documentació relacionada amb els mateixos
5. Aprovació inicial de l’expedient número 13, de modificació pressupostària per
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris
6. Aprovació Compte General exercici 2013

7. Donar compte dels informes d’objeccions d’Intervenció emesos durant l’exercici
2013 segons el TRLRHL
8. Donar compte de l’Informe de compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la
Morositat en Operacions Comercials al Segon Trimestre 2014
9. Donar compte de la informació enviada al Ministeri d’hisenda i Administracions
Públiques, relativa a l’execució pressupostària del segon trimestre de 2014 segons la
Llei d’Estabilitat i Sostenibilitat Financera
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:
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 28 DE JULIOL DE 2014.
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 28
de juliol de 2014.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• DCS com oficial primera xofer del 28 de juliol de 2014 al 27 de gener de 2015.
• Carme Canes Arrufat per la realització de les tasques de neteja de la Casa
consistorial del 6 d’agost al 6 de novembre de 2014.
• AAS com a professora d’arts plàstiques a l’escola de Poble Nou del Delta del 6
d’octubre al 6 de desembre de 2014.
• En el marc dels programes de Treball i Formació, accions manteniment,
arranjament d’espais i equipaments municipals i accions de suport administratiu
a l’atenció al públic en equipaments municipals: MCZV, YB, ÀGG, ID, VRAG
i AMD, a partir del dia 30 de juliol de 2014.
• DBG com peó de la brigada del 9 d’agost al 11 d’octubre de 2014.
• PFF com oficial primera paleta del 5 d’agost de 2014 al 5 de febrer de 2015.
• AMM per la realització de les tasques de desmuntatge de Festes majors del 18
d’agost al 30 de setembre de 2014.
• FRM com a oficial segona serveis generals del 9 al 17 d’agost de 2014.
• GAP com a educadora social de la UEC de l’1 de setembre de 2014 al 30 de
juny de 2015.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 915 A 1032 DE
2014.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 915 a 1032 de l’any 2014, restant el
Ple assabentat.
DONAR COMPTE DE LA DELEGACIÓ DE SIGNATURA D’ALCALDIA DELS
CONTRACTES DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS
MATEIXOS.
A continuació es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 1004/2014 que diu:

“Antecedents:
Donada la possibilitat legal de delegar la signatura pels titulars dels òrgans o unitats
administratives que d’ells depenguin, dins dels límits assenyalats a l’article 13 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, per la qual es regula la Llei de Règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú, sense que aquesta delegació de signatura impliqui
l’alteració de les competències de l’òrgan delegant i sense que sigui necessària la seva
publicació per a la validesa de la mateixa. I, atès que per a un millor funcionament de
les tasques administratives corresponents al departament de personal de l’Ajuntament és
convenient delegar la signatura dels contractes de treball que li correspon a l’Alcalde,
com a representant de l’Ajuntament, a favor del regidor de personal.
Fonaments de Dret:
I) D’acord amb l’article 16 de la L30/92, de 26 de novembre que regula la delegació de
signatura dels titulars del òrgans administratius
II) Segons els articles 21.1.b) i 21.3) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la
Llei de Bases de Règim Local, pels quals s’atribueix a l’Alcalde la competència de la
representació de l’Ajuntament i possibilita que aquesta pugui ser delegada
III) L’article 38.d) del reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es regula el
Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals i pel qual s’han de posar en
coneixement del Ple en la propera sessió plenària que se celebri, entre d’altres les
resolucions d’Alcaldia per les quals s’autoritzen delegacions
A la vista dels Antecedents i dels Fonaments de Dret exposats,
RESOLC:
PRIMER. Delegar a favor del Sr. José Antonio Obalat Martí, amb efectes d’1 de
setembre de 2014 i fins la fi d’aquesta legislatura, únicament la signatura dels contractes
de treball autoritzats per l’Ajuntament i de la resta de documentació lligada a la
realització d’aquests contractes.
SEGON. Disposar que únicament es tracta d’una delegació de signatura de la
documentació detallada a l’acord primer i no d’una delegació de la competència de
representació de l’Ajuntament, i per tant, per a la seva validesa no és necessària la seva
publicació.
TERCER. Els contractes de treball de l’Ajuntament dels quals es delega la seva
signatura, han de ser aprovats la seva realització prèviament per acord de la Junta de
Govern Local o per Decret d’Alcaldia.
QUART. En els actes que es signin fruit d’aquest delegació de signatura s’ha de fer
constar l’autoritat de procedència
CINQUÈ. La delegació de signatura atorgada mitjançant el present Decret d’Alcaldia
podrà ser revocada en qualsevol moment, sense cap altre requisit que es comunicarà al
Regidor afectat i al Ple municipal en la primera sessió en que sigui possible.
SISÈ. El Sr. Regidor delegat haurà de mantenir informada a aquesta Alcaldia de la
gestió de la delegació de signatura, especialment d’aquells actes, documents o decisions,
que per qualsevol motiu puguin tenir rellevància.
SETÈ. Notificar aquesta Resolució al Sr. José Antonio Obalat Martí, Regidor de
Personal, que es considerarà tàcitament acceptada si en el termini de tres dies hàbils, a
comptar a partir de l’endemà que la rebi, no es manifesta expressament en contra.
VUITÈ. Notificar aquesta Resolució d’Alcaldia al Departament de Personal municipal,
al Departament de Secretaria i a AMS Assistència Legal, SL.”

El Ple de la Corporació resta assabentat.
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 13, DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS
EXTRAORDINARIS.
Atenent 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 demorarse fins el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit, o el pressupostat resulta
insuficient.
Aplicacions a suplementar
012.151.60900
Despeses generals d'urbanització
37.812,88
012.151.60902
Urbanització carrer Terol i pàrquing
162.187,12
Total a suplementar
200.000,00
Crèdits extraordinaris
301.342.63200
Camp de gespa artificial
230.000,00
462.463.62100
Compra solar CETECOM
100.000,00
601.130.62400
Vehicles policia local
35.000,00
912.163.62300
Maquinaria neteja
70.000,00
Total
435.000,00
Aquestes es financen en baixes en les següents aplicacions:
Baixa aplicacions
012.151.60906
Peatonalització Ataulf, Pelai i Covadonga
136.191,99
015.151.64000
Resta confecció projectes urbanització
6.465,51
012.151.60904
Nova fase carril bici
55.254,43
205.323.62201
Segona fase escola d'art
437.088,07
Total
635.000,00
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, acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 13 de modificació del pressupost de 2014 amb les
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen:
Modificació crèdit número13 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
Suplement de crèdit
200.000,00
Capítol 6: Inversions reals
200.000,00
Crèdits extraordinaris
435.000,00
Capítol 6: Inversions reals
435.000,00
FINANÇAMENT
635.000,00
Capítol 6: Inversions reals
635.000,00
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.
Canvi finalitat préstecs
Número préstec
Santander 2010

Import
Formalització
2.500.000,00 €
30/12/2010

Import canvi
Obra a
finalitat
realitzar
437.087,97 Despeses

Import
200.000,00

(Segona fase ESARDI)

Inicis 2010 Santander
(Nova fase carril bici)
BBVA 2010
(Urbanització PMU
Cementiri)
Santander 2010
(Segona fase ESARDI)
Prèstec 2009
Bsantander ICO
BBVA 2010
(Urbanització PMU
Cementeri)

generals
urbanització
Camp de
gespa
Vehicle
policia local
1.696.560,43 €

25/02/2010

55.254,43

1.000.000,00 €

30/12/2010

8.279,96

2.500.000,00 €

30/12/2010

0,10

2.593.185,00 €

11/05/2009

1.000.000,00 €

30/12/2010

Maquinaria
6.465,51 neteja
Compra
solar
127.912,03 CETECOM
Vehicle
policia local
635.000,00

230.000,00
7.087,97

70.000,00

100.000,00
27.912,03
635.000,00

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 està
fent en totes les propostes de modificació de crèdit, encara que han de dir que algunes
de les actuacions que s’incorporen en aquesta les comparteixen, tot i això els hauria
agradat un consens previ respecte les inversions a realitzar, per tal de que damunt les
eleccions locals es visualitzi una acció de tot el Consistori. També els hauria agradat
que una part de les despeses s’haguessin destinat a accions de tipus social, incorporant
recursos per destinar-lo a aquelles organitzacions que estan actuant per pal·liar les greus
necessitats socials. Acaba formulant el prec de que dintre de les possibilitat legalment
establertes s’intenti que les actuacions que es proposen puguin ser adjudicades a
empreses de la Ciutat. Respon el Sr. Alcalde que com ja sap el Sr. Espanya, legalment
no és possible el traspàs de recursos destinats a inversions al pressupost ordinari, si bé,
tenen previst, com ja s’ha fet en exercicis anteriors, un cop analitzada l’execució del
pressupost ordinari destinat els possibles sobrants a final d’any a actuacions de tipus
social i a donar major finançament a les organitzacions que actuen en aquest camp, tot i
que assenyala ja han rebut enguany més recursos dels inicialment previstos. Pel que fa a
l’adjudicació d’actuacions a empreses d’Amposta, no pot deixar d’estar d’acord, sempre
que aquestes es presentin a les licitacions en procediment obert que es convoquen, ja
que aquelles inversions que per la seva quantia es poden realitzar en procediments
negociats sense publicitat es liciten només amb empreses de la Ciutat, per mig del
Gremi de constructors. El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que es queda amb allò que de
positiu se’n desprèn de la resposta del Sr. Alcalde en quant a la possibilitat de
suplementar les partides del pressupost ordinari per actuacions de tipus social. El Sr.

Alcalde ratifica el compromís.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el grup d’Esquerra d’Amposta també s’ha
abstingut com en totes les propostes de modificació de crèdit per considerar que formen
part del desenvolupament de la gestió econòmica de l’equip de govern. En el present
cas, estan d’acord amb la motivació del portaveu del Grup del PSC, felicitant-se per no
haver d’acudir a la concertació d’un nou préstec i a la Interventora de fons per al seva
tasca en la recerca de recursos econòmics. Consideren que el contracte del carrer Terol
es podria oferir al Gremi de constructors i l’adquisició del vehicle de la Policia local,
demana es mantingui la línia d’adquisició de vehicles mediambientalment sostenibles i
si és possible que es faci amb una empresa de la Ciutat. El Sr. Alcalde respon que, com
ja ha dit abans, tots els contractes d’obra que no superen el límit del procediment
negociat sense publicitat es liciten exclusivament amb empreses d’Amposta, per mig del
Gremi. Pel que fa a l’adquisició del vehicle per la Policia local, es tindrà en compte la
possibilitat d’adquisició a la Ciutat, si bé s’haurà de mirar quin estalvi representaria
acollir-se a la proposta de compra centralitzada realitzada per l’ACM i en funció de
l’estalvi es decidirà.
APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2013.
Complimentat el tràmit legal d’exposició al públic del Compte General, previst a
l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i no havent-se presentat reclamacions al mateix.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, 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, acorda:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament d’Amposta corresponent a
l’exercici econòmic 2013 en els termes que consten a l’expedient, integrat pels comptes
anuals del propi Ajuntament, de les seves societats mercantils de capital íntegrament
municipal (Hospital Comarcal Amposta, GURSAM) i la documentació complementària
legalment establerta.
SEGON. Rendir al Tribunal de Comptes els comptes aprovats.
DONAR COMPTE DELS INFORMES D’OBJECCIONS D’INTERVENCIÓ
EMESOS DURANT L’EXERCICI 2013 SEGONS EL TRLRHL.
L’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, incorporat per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, disposa
que “El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados,
así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la
función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de
la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.
El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno
de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación
deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local.”
Conseqüentment, a continuació es presenta quadre resum dels informes desfavorables
emesos per la Intervenció Municipal referits a l’execució pressupostària de l’exercici
2013. S’adjunten a l’expedient, com a document annex els propis informes emesos.
INFORMES DESFAVORABLES INTERVENCIÓ EXERCICI 2013
Data
Assumpte
24/01/2
013
15/02/2
013
20/02/2
013
14/03/2
013
14/03/2
013
20/03/2
013
21/03/2
013
21/03/2
013
21/03/2
013
21/03/2
013
21/03/2
013
02/04/2
013
23/04/2
013
23/05/2
013
24/05/2
013
24/05/2
013
05/06/2
013
11/06/2
013
21/06/2
013
08/07/2
013

Expedient nòmina mes de gener 2013
Aprovació bases reguladores de les parades de la Festa del Mercat a la Plaça 2013
Expedient nòmina mes de febrer 2013
Expedient d'aprovació conveni col·laboració Club de Futbol Amposta
Expedient d'aprovació conveni col·laboració Club de Handbol Amposta
Expedient reconeixement extrajudicial de crèdit, factures anys anteriors. Ple de març
Expedient d'aprovació conveni col·laboració Club de Futbol Sala Amposta
Expedient d'aprovació conveni col·laboració Club de Tir Montsià
Expedient d'aprovació conveni col·laboració Unió Atlètica Montsià
Expedient nòmina mes de març de 2013
Expedient d'aprovació conveni col·laboració Club Esportiu Sala Esgrima
Justificació primer termini conveni amb l'Associació per la defensa dels animals abandonats
Expedient nòmina mes d'abril de 2013
Expedient atorgament premis de la segona edició del concurs d'aparadors de la V Festa del
Mercat a la Plaça
Aprovació pagament cost obres urbanització "Eixample Av. Aragonesa" en favor Institut Català
del Sòl
Expedient nòmina mes de maig de 2013
Premi de Narrativa Breu Ciutat d'Amposta 2012
Justificació segon termini conveni amb l'Associació per la defensa dels animals abandonats
Expedient nòmina mes de juny de 2013
Expedient atorgament i justificació subvenció en favor de l'entitat Foment d'Art i Cultura

16/07/2
013
24/07/2
013
22/08/2
013
19/09/2
013
19/09/2
013
11/10/2
013
28/10/2
013
25/11/2
013
27/11/2
013
20/12/2
013
23/12/2
013
23/12/2
013
23/12/2
013
27/12/2
013
27/12/2
013
08/01/2
014
09/01/2
014
09/01/2
014
14/01/2
014
14/01/2
014
15/01/2
014
15/01/2
014
16/01/2
014
21/01/2
014
21/01/2
014
21/01/2
014

Expedient reconeixement extrajudicial de crèdit, factures anys anteriors. Ple de juliol
Expedient nòmina mes de juliol de 2013
Expedient nòmina mes d'agost de 2013
Expedient nòmina mes de setembre de 2013
Justificació tercer termini conveni amb l'Associació per la defensa dels animals abandonats
Fraccionament en la contractació dels serveis de confecció nòmina
Expedient nòmina mes de octubre de 2013
Expedient nòmina mes de novembre de 2013
Aprovació compte justificatiu, per les despeses de desplaçament i manutenció assistència Fira
Calella, Sr. J. Lluís Arasa
Expedient nòmina mes de desembre de 2013
Aprovació justificació conveni de col·laboració Club Esportiu Sala Esgrima
Aprovació justificació conveni de col·laboració Unió Atlètica Montsià
Aprovació comptes justificatius subvencions en règim de concurrència competitiva del
departament d'esports 2013
Ordenació de pagaments de despeses. Decrets 1131 i 1116
Justificació quart i últim termini conveni amb l'Associació per la defensa dels animals
abandonats
Aprovació justificació subvenció en règim de concurrència competitiva en favor de l'Associació
Cooperativa Activa ONGD
Aprovació justificacions presentades per les entitats beneficiàries subvencions concurrència
competitiva departament cultura
Aprovació justificació presentada per l'Associació cultural Bou Capllaçat d'Amposta
Aprovació justificació presentada per APASA, per la realització de jornades de formació
Aprovació justificacions presentades per les entitats beneficiàries subvencions concurrència
competitiva departament d’ensenyament
Aprovació justificació presentada per l'Associació Bous per la Festa per l'organització dels actes
taurins a les Festes Majors
Aprovació compte justificatiu últim termini conveni Federació de Comerç d'Amposta
Aprovació justificació presentada per la Fundació Pere Mata, subvencions en règim
concurrència competitiva Serveis socials
Aprovació justificació presentada en relació al conveni de col·laboració signat en l'Associació
de Restauradors d'Amposta
Aprovació justificació presentada pel Club de Patinatge Artístic, règim concurrència
competitiva departament d’Esports
Aprovació justificació presentada per Sanfaina, règim concurrència competitiva departament de
Cultura

Als efectes de donar compliment a allò establert a l’article 218 TRLRHL s’emet el
present informe, el qual haurà d’elevar-se al Ple de la Corporació constituint un punt
independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

Una volta presentat al Ple, el present informe haurà d’elevar-se al Tribunal de
Comptes.”
Tanmateix es dona compte de l’informe de l’Alcaldia en relació amb la justificació de
les objeccions incloses en els informes d’Intervenció anteriors, que diu:
“En relació amb les objeccions presentades per la Intervenció de Fons Municipal
relatives a les resolucions adoptades per l’Alcalde durant l’any 2013 fonamentalment en
matèria d’incentiu de productivitat i subvencions , en base al que disposa l’article 218.1
del RDL 2/2004, en la redacció donada per la llei 27/2013, es presenta el següent
informe.
Primer: La intervenció de fons presenta 46 informes desfavorables pel que fa a la
fiscalització de la totalitat dels actes de l’any 2013.
Segon: D’acord amb la taula que s’adjunta, els informes desfavorables es podrien
agrupar en 12 tipus d’objeccions, les següents:
- Pagament complement productivitat nòmines
- No s'ha aprovat el preu públic
- Manca Informe de l'Àrea Gestora al moment d'aprovar els convenis de col·laboració
- Al moment de realitzar la despesa, no existia partida pressupostària apropiada
- Es justifica com a pagament un rebut, que no reneix els requisits formals d'una factura
- No s'ha aprovat bases reguladores
- No s'ha acreditat la fiscalització dels actes que originen la tramitació del mateix
- No s'ha acreditat el pagament d'alguna factura
- Existeix un fraccionament en la contrac tació
- Despeses de manutenció i desplaçament superiors a la normativa
- Incompliment requisits formals subvencions: manca balanç, o memòria, o ingressos >
despeses, fora termini etc
- Altres
Tercer: Pel que fa al pagament de l’incentiu de productivitat a determinats empleats
municipals, volem realitzar les següents consideracions:
1. En funció del principi d’autonomia que la Constitució reconeix a les entitats locals,
l’Ajuntament d’Amposta ha organitzat la seva administració i els seus serveis de
forma que es garanteixi la sostenibilitat dels mateixos. Aquest fet, constatable pels
resultats positius que tradicionalment presenten els comptes municipals, suposa que
la plantilla municipal estructural, si la comparem amb altres ajuntaments de similar
característiques i població, resulta excessivament ajustada.
2. Per assolir els objectius de satisfer les demandes de la ciutadania, amb els mitjans
que es disposaven, (i més els últims anys, amb una taxa de reposició d’efectius igual
a zero, per tant, sense poder cobrir les vacants per jubilació), es va optar per
assignar a determinats empleats unes funcions complementàries a les derivades dels
seus llocs de treball, fet que suposava en la majoria dels casos ampliar la seva
dedicació. Es pretenia buscar sinèrgies, minimitzar les disfuncionalitats i complir
amb el màxim rigor amb les limitacions legals i pressupostàries. Aquesta mesura
tenia un caràcter temporal i es condicionava a que de l’anàlisi que s’efectuaria per
aprovar la Relació de Llocs de Treball, es justifiquessin la reassignació de funcions
i la seva valoració.

3. A partir d’aquestos antecedents l’Alcalde, mitjançant els decrets núm. 1452/2012 i
1453/2012 encomana unes determinades funcions a realitzar durant l’any 2013 a una
sèrie d’empleats municipals. Per retribuir aquests treballs extraordinaris però
d’execució habitual, es fixa al mateix decret un incentiu de productivitat liquidable
mensualment en una dotzena part del total i condicionat a l’estricte compliment de
les funcions assignades i realitzades.
4. Per tant, i en funció d’aquest decret, al moment de liquidar les nòmines de l’any
2013 hi havia uns empleats que es beneficiaven cada mes d’unes productivitats fixes
que tenien com a finalitat retribuir el compliment mensual de les noves funcions
assignades per l’Alcalde
5. Donats alguns dubtes que havien sorgit sobre la legalitat d’aquest instrument, es va
demanar a la Diputació de Tarragona un informe sobre la legitimitat dels decrets de
l’Alcalde que assignaven i distribuïen l’incentiu de productivitat. El Director de
l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació d’aquesta entitat, en
informe de data 11 de febrer de 2013, no observa cap il·legalitat.
6. La Diputació de Tarragona ha realitzat el catàleg de llocs de treball, que servirà de
base per preparar i aprovar la Relació de Llocs de Treball. En el document que va
presentar fa uns mesos, es relacionen una sèrie de llocs en els que constaten unes
dedicacions singulars, especials o extraordinàries. Moltes de les persones que
ocupen aquests llocs són les que figuren als decrets objectes de l’informe
desfavorable de la intervenció de Fons.
7. El Tribunal Suprem, en sentència STS 552/1998, estableix que si be es cert que la
llei 30/84 determina que l’incentiu de productivitat retribuirà l’especial rendiment,
l’activitat extraordinària, l’interès o la iniciativa amb els que s’acompleixin els llocs
de treball, l’article 21.E de la llei 31/1990 afegeix “dedicació extraordinària” al
concepte de productivitat, el que possibilita que aquest complement retributiu pugui
ser utilitzat per retribuir la prestació de jornades de treball superiors a la normal. En
aquest sentit indicar que l’article 24. E de la llei 17/2012 de 27 de desembre de
Pressupostos generals per l’any 2013, determina que l’incentiu de productivitat
retribuirà l’especial rendiment, l’activitat i dedicació extraordinària i l’interès o la
iniciativa amb els que s’acompleixin els llocs de treball. Per tant d’acord amb la
interpretació del Tribunal Suprem, es podria utilitzar durant l’any 2013 el
complement de productivitat per retribuir dedicacions o jornades superiors a les
ordinàries.
Quart: Pel que fa a la resta d’objeccions manifestades per la Intervenció de Fons, indicar
que la majoria es deuen a defectes de forma en la tramitació d’expedients originats per
oblits, presses o desconeixements, però que en tot cas s’ha respectat la legislació en
quant a la finalitat dels mateixos. S’han tornar a donar instruccions als gestors
d’aquests expedients per a que no es tornin a produir aquests fets i que es compleixin
sempre i amb tota l’extensió tant els procediments de contractació i subvencions, com
les normes internes emeses per la Secretaria General i la Intervenció de Fons.”
El Ple de la Corporació resta assabentat dels informes dels que s’ha donat compte.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que donar aquesta informació al Ple és una novetat
que suposa una major transparència en l’actuació municipal que és d’agrair. Pel que fa
als informes cal distingir dos motius de discrepància: el tècnic i el polític. En els motius

tècnics, cal dir que molts cops s’adopten acords malgrat l’informe desfavorable per no
perjudicar a les entitats que han de rebre els pagaments, si bé consideren que allò és
necessari, mantenir-ho no ajuda a les entitats, la funció de l’equip de govern és
aconseguir que aquelles aportin la documentació adient per tal que els pagaments siguin
correctes, puix mantenir-ho, en algun moment, podria donar lloc a la pèrdua de la
subvenció. En el motiu polític està el pagament del complement de productivitat sobre
el qual ja s’han manifestat en repetides ocasions mostrant el seu desacord amb el
mateix. El Sr. Alcalde respon que el regidors estan contínuament darrere les entitats per
aconseguir que presentin la documentació per poder-los abonar les subvencions i, en
moltes ocasions, són els propis tècnics dels diferents departaments municipals el que
han d’ajudar a preparar aquesta documentació, intentant que no es produeixin les
mancances que han donat lloc als informes amb objeccions; ara be, el més important és
que les subvencions abonades han estat destinades a la finalitat per la qual van ser
atorgades. Respecte el complement de productivitat, com ha dit el Sr. Espanya no es
posaran d’acord. Segueix indicant el Sr. Alcalde que els informes amb objeccions han
estat un total de 46 sobre un total de més de 45.000 operacions, totes elles amb informe
favorable. De les que han estat objecte d’informe desfavorable se’n donarà compte al
Tribunal de Comptes i aquest ja decidirà.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que està bé disposar del coneixement dels
informes; entenen la complexitat de la tramitació administrativa i que les entitats tinguin
dificultats per aconseguir complir-la, encara que s’ha de seguir realitzant pedagogia per
aconseguir un total compliment de les exigències administratives per realitzar el
pagament dels ajuts, donant-los consciència de que el no presentar la documentació
requerida a temps suposarà un informe desfavorable al pagament dels ajust atorgats. El
Grup d’Esquerra no comparteix, com ja han dit en altres ocasions, el pagament del
complement de productivitat i animen a l’equip de govern a seguir endavant amb
l’aprovació del catàleg de llocs de treball per corregir-ho.
El Sr. Alcalde intervé ressaltant que els informes desfavorables són 46 sobre un volum
total superior a 45.000 operacions, el que suposa un extraordinari bon funcionament de
l’Ajuntament, com així ha fet constar en el seu informe (del qual en traslladarà còpia als
Grups municipals). Cal diferenciar les objeccions sobre els pagaments a entitats que ja
ha explicat s’està treballant per aconseguir un compliment total des exigències
administratives, respecte el pagament del complement de productivitat, en aquest
aspecte assenyala que l’Ajuntament ha optat per un model de no incrementar la plantilla
(així per exemple només hi ha un TAG quan en altres ajuntaments semblants ni han 3 ó
4) assignant més funcions als empleats per l’exercici de les quals reben el complement
de productivitat; d’altra banda, davant els dubtes que van sorgir respecte el pagament de
dit complement es va demanar in informe a la diputació de Tarragona qui va emetre’l en
el sentit que no considerava existís cap mena d’il·legalitat en l’assignació i la forma de
pagament del complement de productivitat per part de l’Ajuntament, extrem aquest
avalat per sentències del tribunal suprem. De totes formes, s’està treballant per
l’aprovació del catàleg de llocs de treball que permetrà superar aquest suposat problema
amb els complements de productivitat, desapareixent d’aquesta forma qualsevol dubte
que sobre la legalitat pogués haver. Acaba dient que la fiscalització de l’actuació
municipal és totalment correcta i que no hi ha cap objecció que afecti a temes de
contractació administrativa o de contractes de personal.

El Regidor Sr. Espanya diu que, havent donat el Sr. Alcalde la dada que sobre el total de
les operacions suposen els informes desfavorables, demana autorització per tal que des
del servei d’Intervenció de fons, es faciliti la quantia econòmica que representen
aquestos sobre el total, i acaba demanant que, com va fer recentment l’Ajuntament de
Tortosa, s’aprovi el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament amb acord pràcticament
unànime del personal. El Sr. Alcalde autoritza que es faciliti la dada demanada.
DONAR COMPTE DE L’INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN OPERACIONS
COMERCIALS AL SEGON TRIMESTRE 2014.
A continuació es dona compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria que diu:
“Els funcionaris que subscriuen en l’exercici de les funcions contemplades als articles
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 4 i 5 del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informen:
1. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, en el seu article tercer modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, sobre terminis de pagament a contractistes i resta de
proveïdors per part de l’Administració Pública i en concret, entre altres, la seva
disposició addicional octava establint que “A partir del dia 1 de gener de 2013 el
termini en què les Administracions tenen obligació d’abonar el preu de les obligacions
a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 serà dintre dels trenta dies següents a la
data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que
acreditin la realització total o parcial del contracte”.
2. Que a l’apartat 3 de l’article quart de la referida Llei 15/2010 s’estableix que: “Els
Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament
el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint
el termini”.
Agregant l’apartat 4 de dit article quart que: “Sense perjudici de la seva possible
presentació i debat en el Ple de la Corporació local, dit informe haurà de remetre’s, en
tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu
àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius
Estatus d’Autonomia, tinguin atribuïda la funció de tutela financera de les Entitats
locals. Dits òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes”.
3. Que en l’apartat quatre de l’article cinquè de la Llei 15/2010 s’estableix que: “La
Intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà al informe trimestral a elevar al Ple regulat en l’article anterior, una
relació de les factures o documents justificatius respecte dels quals hagin transcorregut
més de tres mesos des de la seva anotació en el citat registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan
gestor les absències de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies

comptats des del dia de la reunió en què tingui coneixement de dita informació,
publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que li hagin
presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació”.
Conseqüentment s’uneixen al present informe els següents resums referits al segon
trimestre de 2014 tant d’aquest Ajuntament com de la seva societat municipal Hospital
Comarcal d’Amposta:
• De pagaments realitzats en el trimestre.
• De interessos de demora pagats en el trimestre.
• De factures o documents justificatius pendents de pagament a final del
trimestre.
• De factures o documents justificatius respecte dels quals, al final de trimestre,
hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació.
Aquestes dades s’han obtingut directament de la Comptabilitat Municipal, d’acord amb
la Guia per al Càlcul publicada en l’Oficina Virtual de Coordinació Financera en les
Entitats Locals.”
A la vista de l’informe anterior el Ple de la Corporació resta assabentat i emet el següent
informe agregat:
“El Ple de l’Ajuntament d’Amposta, vist l’informe conjunt de Intervenció-Tresoreria de
data 27 d’agost de 2014, corresponent al segon trimestre de 2014, emet el següent
informe agregat a l’informe trimestral emès.
PRIMER. Fonaments de dret.
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
• Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
SEGON. S’emet el present informe dintre del termini de 15 dies des del dia 2 de
setembre de 2014, data en que va tindre lloc la sessió plenària en què es va tenir
coneixement per aquesta Corporació de la informació requerida a la Llei 15/2010.
TERCER. Es detalla a l’annex d’aquest informe la relació de factures que es van
reflectir d’acord amb el seu estat de tramitació.
QUART. S’acorda la seva publicació en la web municipal.”
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ENVIADA AL MINISTERI D’HISENDA
I
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
RELATIVA
A
L’EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DEL SEGON TRIMESTRE DE 2014 SEGONS LA LLEI
D’ESTABILITAT I SOSTENIBILITAT FINANCERA
Finalment es dona compte de l’informe d’Intervenció de fons que diu:
“I. Antecedents.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del
funcionament de les Administracions Públiques. A l’article 6 s’estableix l’obligació de
les Administracions Públiques de subministrar tota la informació necessària per al
compliment de les disposicions de dita llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el

seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments comptables,
així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Ordre
HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, ha desenvolupat les obligacions de subministrament de
informació previstes en la LOEPSF. Concretament, l’article 16 recull les obligacions
trimestrals de informació de les entitats locals.
Atenent a la disposició transitòria única de la Ordre, aquest article ha entrat en vigor el
dia 1 de gener de 2013.
L’article 4 de la Ordre imposa la centralització del compliment de la obligació de
remissió i recepció de informació “En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat
que exerceixi les seves funcions”.
II. Fonaments de dret.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
• Reial Decret Llei 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisé de la Llei 39/1988.
• Ordre EHA 365/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
• Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012.
III. Informe.
1. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF, i el desenvolupament del
mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, concretament els articles 4 i 16 de la
mateixa, aquesta Interventora ha complert amb la seva obligació de remissió de
subministrament de la informació trimestral corresponent al segon trimestre de 2014, en
temps i forma, el darrer 28 de juliol de 2014. Havent-se tramés la totalitat de la
informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públicas a través de la
plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al present
informe justificant de la remissió.
2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de remissió, és part
de la que es recull a l’article 16 de la Ordre HAP/2105/2012, i s’ha materialitzat en els
formularis que ha dissenyat la Subdirección General de Estudios Financieros y
Financiación de las Entidades Locales, complimentats a través de la Oficina Virtual
abans citada. S’adjunta còpia impresa dels formularis remesos.
Datos presupuesto actualizado y ejecución
Resumen Clasificación Económica
Desglose de Ingresos corrientes
Desglose de Ingresos de capital y financieros
Desglose de Gastos corrientes
Desglose de Operaciones de capital y financieras

Calendario y Presupuesto Tesorería
Remanente de Tesorería
Resumen de estado de ejecución del presupuesto
Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
Estado de ejecución Efectivos
Anexos información
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas
SEC
F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto
A1 Intereses y rendimientos devengados (gastos)
A3 Intereses de operaciones con otras AAPP
A5 Flujos internos
B1 Ventas de acciones y participaciones
B2 Inversiones efectuadas por empresas públicas por cuenta de la Entidad local
B3 Adquisición de acciones y participaciones
B4 Operaciones atípicas
B5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto"
B6 Contratos de arrendamiento financiero
B7 Asociaciones público-privadas
B8 Compraventa a plazos
B9 Acreedores por devolución de ingresos
B10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)
B11 Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de recaudación
B12 Gastos financiados con fondos de la UE
B13 Contratos sale and lease back
3. En relació a la informació subministrada i les previsions d’evolució de les
Obligacions Reconegudes Netes i dels Drets Reconeguts Nets en relació al tancament de
l’exercici, aquestes previsions s’han realitzat partint de les dades vigents a 30/06/2014,
les previsions realitzades per a l’elaboració del Pla Pressupostari 2014-2017 i analitzant
l’evolució tendencial dels darrers anys. Concretament, pel que respecta a les
Obligacions Reconegudes Netes, respecte el capítol I s’ha previst que el total
d’obligacions reconegudes serà aproximadament de 7.673.231,81 euros, segons
informació facilitada pel Departament de Personal. Respecte el capítols 2 s’ha previst
una execució del 100% del pressupost definitiu a data actual, al igual que als capítols 3,
4, 7, 8 i 9. Respecte al capítol 6, s’ha realitzat una previsió tenint en consideració l’estat
actual de les obres adjudicades i els períodes d’execució de les mateixes. Pel que fa als
Drets Reconeguts, s’ha partit dels drets reconeguts a l’exercici anterior, així com de les
previsions realitzades per a l’elaboració del Pla Pressupostari 2014-2017 i del informe
facilitat per l’Oficina de Gestió Tributària.
IV. Conclusions del informe d’avaluació.

D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de juny 2014, i d’acord
amb la previsió realitzada l’Ajuntament d’Amposta compleix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària així com amb l’objectiu de la regla de despesa. No obstant
això, s’adverteix per aquesta Intervenció que l’execució del pressupost definitiu a
30/06/2014 pot suposar el incompliment de la regla de despesa i de l’objectiu
d’estabilitat en la liquidació de l’exercici 2014 conseqüentment, s’haurà de portar a
terme el pertinent seguiment de l’execució del pressupost per ajustar les estimacions a
l’evolució efectiva del mateix.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les tretze hores i vint-i-vuit 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,

