ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 27 D’ABRIL DE 2015.
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-set d’abril de dos mil quinze.
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 de la Corporació, i estant
present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme
la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 30 de març de 2015.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 538 a 661 de 2015.
4. Sorteig per la designació dels membres de les meses electorals a les eleccions
municipals 2015.
5. Modificació de la Relació de llocs de treball i de la plantilla municipal per donar
compliment a l'article 65 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives.
6. Aprovació dels models de declaració sobre causes de possibles incompatibilitats i de
les activitats que proporcionen ingressos dels representants locals.

7. Atorgament de Bonificacions de l'ICIO per l'obertura d'establiments.
8. Aprovació de l'expedient número 5 de reconeixement extrajudicial de crèdit.
9. Aprovació de l'expedient número 6 de reconeixement extrajudicial de crèdit.
10. Aprovació de l'expedient número 7 de reconeixement extrajudicial de crèdit.
11. Autorització, disposició i reconeixement de les obligacions incloses en la relació de
factures ADOAMP número 143 de 27/04/2015.
12. Expedient número 10 de modificació del pressupost municipal per suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris.
13. Donar compte de la modificació de la liquidació del pressupost municipal 2014 i de
l’informe definitiu sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en la
liquidació del pressupost 2014, del compliment de la regla de la despesa i de
l'objectiu del deute.
14. Moció del grup municipal del PSC-PM per mostrar el rebuig a la privatització del
Registre Civil.
15. Moció del grup municipal del PSC-PM per instar al Ple a tramitar la modificació
puntual d'usos dels edificis singulars antic Sindicat i antic Col·legi de les Monges
Carmelites.
16. Moció del grup municipal de PXC per que les despeses dels Regidors siguin
públiques.
17. Moció del grup municipal d'ERC per determinar quines dietes i despeses de viatge
són imputables a l'Ajuntament.
18. Moció del grup municipal d'ERC de suport al Banc d'ADN per a les identificacions
dels desapareguts a la Guerra Civil.
19. Moció del grup municipal d'ERC per al reconeixement i la restitució de la memòria
dels deportats als camps d'extermini nazi en el 70è aniversari de l'alliberament de
Mathausen.
20. 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:
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 30 DE MARÇ DE 2015.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia
30 de març de 2015.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• J.C.A.D com a oficial segona en substitució parcial de Manuel Recio Azuaga,
amb una jornada del 50 % de l’1 d’abril de 2015 al 13 de setembre de 2018.
• I. P. V. com auxiliar administrativa a l’Oficina de Turisme del 15 d’abril al 14
d’octubre de 2015.
• Ampliació del contracte del tècnic de joventut 17,50 hores setmanals del 4 de
maig al 30 de juny de 2015.
El Ple de la Corporació resta assabentat.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 538 A 661 DE 2015.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 538 a 661 de l’any 2015, restant el Ple
assabentat.
SORTEIG PER LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2015.
Efectuat el sorteig previst a la Llei orgànica del règim electoral general, per tal de
designar els membres de les Meses electorals que s’hauran de constituir en aquest
municipi d’Amposta amb motiu de la celebració de les Eleccions locals el proper dia 24
de maig de 2015MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA
MUNICIPAL PER DONAR COMPLIMENT A L'ARTICLE 65 DE LA LLEI 3/2015,
D'11 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS, FINANCERES I ADMINISTRATIVES.
L’article 65 de la Llei 3/2015 d’11 de març de mesures fiscals, financeres i
administratives, afegeix la disposició addicional setena a la Llei 16/1991 del 10 de
juliol, de les policies locals de Catalunya, mitjançant la qual els funcionaris dels cossos
de la policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a
efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1. L’apartat 2 de la nova
disposició addicional determina que l’aplicació de l’anterior mesura comporta que la
diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix
de les retribucions complementàries de la relació de llocs corresponent.
Als efectes d’aplicar aquest canvi normatiu, el Ple de la Corporació, per unanimitat,
adopta els següents acords:
PRIMER. Modificar la Relació de llocs de treball aprovada definitivament el dia 23 de
febrer de 2015, restant els llocs relatius a la Policia local de la següent manera:
09
09.01
09.01.01
09.01.01.01
09.01.01.01.01
09.01.01.01.01.01
09.01.01.01.01.01.01
09.01.01.01.01.01.01.01
09.01.01.01.01.01.01.01.01
09.01.01.01.01.01.01.02
09.01.01.01.01.01.01.02.01
09.01.01.01.01.01.01.02.02
09.01.01.01.01.02
09.01.01.01.01.02.01
09.01.01.01.01.02.01.01
09.01.01.01.01.02.01.01.01
09.01.01.01.01.02.01.01.01.01
09.01.01.01.01.02.01.01.01.02
09.01.01.01.01.02.01.01.01.03
09.01.01.01.01.02.01.02
09.01.01.01.01.02.01.02.01

Àrea de Governació i Mercat Municipal
Subàrea de Governació
Policia Local
Inspector/a
Sotsinspector/a en Cap
Serveis de Planificació
Sergent/a
Oficina de Gestió i Suport
Agent*
Unitat de Gestió Interna
Agent
Caporal/a
Serveis Operatius
Sergent/a
Oficina Atenció al ciutadà
Caporal/a
Agent
Agent
Agent
Unitat de Serveis Generals
Sala Coordinació Operativa

G.P

C.D

C.E

A2
C1

21
18

25.380,88
29.817,50

C1

16

25.015,58

C1

14

7.525,50

C1
C1

14
15

18.080,84
21.426,51

C1

16

25.015,58

C1
C1
C1
C1

15
14
14
14

21.426,51
18.080,84
18.080,84
18.080,84

09.01.01.01.01.02.01.02.01.01
09.01.01.01.01.02.01.02.01.02
09.01.01.01.01.02.01.02.02
09.01.01.01.01.02.01.02.02.01
09.01.01.01.01.02.01.02.02.02
09.01.01.01.01.02.01.02.02.03
09.01.01.01.01.02.01.02.02.04
09.01.01.01.01.02.01.02.02.05
09.01.01.01.01.02.01.02.02.06
09.01.01.01.01.02.01.02.02.07
09.01.01.01.01.02.01.02.02.08
09.01.01.01.01.02.01.02.02.09
09.01.01.01.01.02.01.02.02.10
09.01.01.01.01.02.01.02.02.11
09.01.01.01.01.02.01.02.02.12
09.01.01.01.01.02.01.02.02.13
09.01.01.01.01.02.01.02.02.14
09.01.01.01.01.02.01.02.02.15
09.01.01.01.01.02.01.02.02.16
09.01.01.01.01.02.01.02.02.17
09.01.01.01.01.02.01.02.02.18
09.01.01.01.01.02.01.02.02.19
09.01.01.01.01.02.01.02.02.20
09.01.01.01.01.02.01.02.02.22
09.01.01.01.01.02.01.02.02.23
09.01.01.01.01.02.01.02.02.24
09.01.01.01.01.02.01.02.02.25
09.01.01.01.01.02.01.02.02.26
09.01.01.01.01.02.01.02.03
09.01.01.01.01.02.01.02.03.01
09.01.01.01.01.02.01.02.03.01.01
09.01.01.01.01.02.01.02.03.02
09.01.01.01.01.02.01.02.03.02.01
09.01.01.01.01.02.01.02.03.03
09.01.01.01.01.02.01.02.03.03.01

Agent
Auxiliar administratiu/iva
Patrulles Serveis Generals
Caporal/a
Caporal/a
Caporal/a
Caporal/a
Caporal/a
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Unitat de Serveis Especials
Equip Policia Comunitària
Agent
Equip Policia Mediambiental
Agent
Equip de Reforç i Suport
Agent

02
02.01.01.01.05

Tecnologies

Àrea Règim Interior,

C1
C1

14
14

18.080,84
9.031,76

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

21.426,51
21.426,51
21.426,51
21.426,51
21.426,51
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84
18.080,84

C1

14

18.080,84

C1

14

18.080,84

C1

14

18.080,84

14

7.525,50

Personal i Noves

Auxiliar de suport

C1

SEGON. Modificar la plantilla municipal aprovada pel Ple el passat 22 de desembre pel
que fa a la classificació dels membres de la Policia local.
PLANTILLA FUNCIONARIS DE CARRERA 2015
Num. de
Denominació
places Grup
Escala
Subescala
1.- Inicial
Administració Serveis
Inspector
1
A.2 Especial
Especials
Administració Serveis
Sots-inspector
1
C.1 Especial
Especials
Sergent
1
C.1 Administració Serveis

Clase
Policia
Local
Policia
Local
Policia

Vacants

1
0
0

Noves places
2015

Caporals

7

C.2

Guàrdies
2.- Després llei
3/2015

29

C.2

Inspector

1

A.2

Sots-inspector

1

C.1

Sergent

1

C.1

Caporals

7

C.1

Guàrdies

29

C.1

Especial
Administració
Especial
Administració
Especial

Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials

Local
Policia
Local
Policia
Local

Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials

Policia
Local
Policia
Local
Policia
Local
Policia
Local
Policia
Local

2

Prom. interna.
Caporal UGI

0

1
0
0
2

Prom. interna.
Caporal UGI

0

TERCER: Modificar les taules salarials vigents del Pacte de condicions de treball del
Personal Funcionari de l’Ajuntament d’Amposta aplicables al Cos de la Policia Local ,
d’acord amb la següent proposta:
a) Agents Policia local
C2-14
C1-14
8.640,24
Retribucions bàsiques
7.191,00
Triennis
0,00
0,00
Extra bàsiques
1.187,58
1.244,60
Extra trienni
0,00
0,00
8.378,58
9.884,84
Complement Destinació
3.660,12
3.660,12
Complement Específic
16.788,94
15.497,86
Extra destinació
610,02
610,02
Extra específic
2.798,16
2.582,98
23.857,24
22.350,98
Complement Específic
19.587,10
18.080,84
Total
32.235,82
32.235,82
b) Caporals Policia local
C2-15
C1-15
Retribucions bàsiques
7.191,00
8.640,24
Triennis
0,00
0,00
Extra bàsiques
1.187,58
1.244,60
Extra trienni
0,00
0,00
8.378,58
9.884,84
Complement Destinació
3.929,28
3.929,28
Complement Específic
19.656,66
18.365,58
Extra destinació
654,88
654,88
Extra específic
3.276,11
3.060,93
27.516,93
26.010,67

Complement Específic
Total
c) Auxiliar administratiu i suport Policia local.

22.932,77
35.895,51

21.426,51
35.895,51

C2-14
C1-14
Retribucions bàsiques
7.191,00
8.640,24
Triennis
0,00
0,00
Extra bàsiques
1.187,58
1.244,60
Extra trienni
0,00
0,00
8.378,58
9.884,84
Complement Destinació
3.660,12
3.660,12
Complement Específic
7.741,51
6.450,43
Extra destinació
610,02
610,02
Extra específic
1.290,25
1.075,07
Inc. Productivitat
467,17
467,17
13.769,07
12.262,81
Complement Específic
9.031,76
7.525,50
Total
22.147,65
22.147,65
QUART. Exposar al públic la modificació de la relació de llocs de treball, de la plantilla
i de les taules salarials de l’Ajuntament d’Amposta per un termini de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província de
Tarragona i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de la presentació, si escau, de
les al·legacions que es considerin adients.
CINQUÈ. Declarar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
al·legacions, l’aprovació de les modificacions descrites es considerarà definitivament
aprovada; en cas contrari, el ple disposarà un termini d’un mes per a resoldre-les.
Una vegada esdevingui definitiu es publicarà íntegrament al Butlletí oficial de la
Província de Tarragona, al tauler d’edictes de la Corporació, i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. També es trametrà una còpia al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.
SISÈ. Fer constar que contra l'acord d'aprovació definitiva o contra l’inicial esdevingut
definitiu si no hi ha al·legacions, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí oficial de la província
de Tarragona. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de la seva publicació.
SETÈ. Notificar l'acord d'aprovació inicial de l’aprovació de la relació de llocs de
treball als representants dels empleats de l’ajuntament i a les persones interessades.
APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ SOBRE CAUSES DE
POSSIBLES INCOMPATIBILITATS I DE LES ACTIVITATS QUE
PROPORCIONEN INGRESSOS DELS REPRESENTANTS LOCALS.
Atenent que prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que

proporcioni interessos econòmics o que els pugui proporcionar. També s’ha de fer la
declaració dels béns patrimonials.
Atenent que ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats
pel ple de la corporació, s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la
corporació i se n'ha de donar publicitat.
Atenent el que disposen:
L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració
de causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord.
SEGON. Aquests models de declaració inicial i complementària no seran d’aplicació als
regidors sortints d’aquest mandat, essent d’aplicació als membres que han de prendre
possessió en el proper mandat corporatiu i posteriors, mantenint la seva vigència mentre
no s’adopti un nou acord plenari que els modifiqui.
Intervencions dels membres
El Regidor Sr. Antoni Espanya pregunta si aquest model serà vigent per als electes
sortints i els entrants o nomes per als entrants. Respon el Sr. Alcalde dient que es
canviarà la proposta per tal que només sigui d’aplicació per als nous càrrecs electes.
ATORGAMENT DE BONIFICACIONS DE L'ICIO PER L'OBERTURA
D'ESTABLIMENTS.
En relació a la sol·licitud presentada per la Sra. M.L. P. F., que manifesta que havent
pagat la taxa per llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i instal·lacions per
pintar la façana al carrer Sant Isidre, 35 d’aquest municipi, vol acollir-se a les
bonificacions que contemplen les ordenances reguladores de la taxa per llicència
d’obres i de l’ICIO.
Vist l’informe emès pels tècnics de data 10 de febrer de 2015.
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 17,33 euros.
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚMERO 5 DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions
d’exercicis anteriors, segons el següent detall:
Número
factura

23-2014

Tercer
Sonia
Vilanova
Rodríguez

Aplicació
Concepte
Import pressupostària
Serveis fisioteràpia Centre
Tecnificació Esportiva
mesos juliol i agost 2014
990,00 313/340/22609

Crèdit adequat i
suficient 2014

no

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990,

de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 22 d’abril de 2015.
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 aprovar les obligacions
d’exercicis anteriors, per import total de 990,00 euros.
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚMERO 6 DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions
d’exercicis anteriors, segons el següent detall:
Número
factura
A025342

Tercer
Fercas SL

Concepte
Material Policia Local

Import

Aplicació
pressupostària
50,05 601/130/22199

Crèdit adequat i
suficient 2014
sí

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències
lesives per a les parts, i vist el informe de Intervenció de 22 d’abril de 2015.
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 aprovar les obligacions
d’exercicis anteriors, per import total de 50,05 euros.
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚMERO 7 DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions
d’exercici corrent, recollides comptablement al compte (413), segons el següent detall:
Codi
factura

10830
10829

import

data
recepció

data factura Àrea gestora

Indústria i
3.235,09 19/03/2015 19/03/2015 Empresa
Indústria i
3.593,49 29/01/2015 29/01/2015 Empresa

descripció
Import factura direcció obra i coordinació
Antena tecnològica, liquidació
Treballs instal·lació circuit tancat
televisió Cetecom

6.846,58

que es tramita d’acord amb allò establert a l’article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 24 d’abril de 2015.
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 les obligacions d’exercici corrent que obren a l’expedient, per
import total de 10.260,67 euros.
SEGON. Supeditar aquest acord a l’aprovació definitiva de l’expedient número 10 de
modificació pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris que es porta a
aprovació en sessió plenària de 27 d’abril de 2015.
AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS
INCLOSES EN LA RELACIÓ DE FACTURES ADOAMP NÚMERO 143 DE
27/04/2015.
Vistes les factures incloses en la relació ADOAMP número 143 que ascendeix a un
import líquid de 22.989,90 €, la qual comença amb Sports Fevi, SL, per import de
1.583,53 euros, i finalitza amb Ebredigital, SL, per import de 1.400,01 euros, a l’objecte
de l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en ella contingudes.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Atès que es tracta de factures corresponents a contractes menors, respecte les quals no
s’ha seguit el procediment fixat a la normativa vigent i regulat a la Circular 1/2015,
aprovada en sessió plenària de 30 de març de 2015, respecte les quals s’acredita
l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal de l’exercici vigent.
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 22 d’abril de 2015.
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. Convalidació administrativa dels expedients que originen les factures
incloses a la relació.
SEGON. Aprovar les obligacions incloses en la relació ADOAMP número 143 que
ascendeix a un import líquid de 22.989,90 €, la qual comença amb Sports Fevi, SL, per

import de 1.583,53 euros, i finalitza amb Ebredigital, SL, per import de 1.400,01 euros.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el passat mes es va aprovar la circular sobre els
contractes menors i ja s’ha incomplert. El Sr. Alcalde reconeix que per a determinats
contractes menors serà difícil complir la circular per al dificultat d’aconseguir 3
pressupostos.
EXPEDIENT NÚMERO 10 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2015 el passat 22 de desembre de 2015, 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.
Crèdits extraordinaris
Reparació caldera residència centre
311/342/63300
tecnificació
30.000,00 €
012/153/61900
Reparació plaça del Mercat
24.000,00 €
Total crèdits extraordinaris
44.000,00
Aplicacions a suplementar
462/463/62200
Edifici Antena Tecnològica
7.206,58 €
7.206,58 €
Aquests suplements i crèdits extraordinaris es financen en baixa en les següents
aplicacions:
Finançament
511/311/20200
Lloguer local agència protecció salut
1.632,00
601/130/20200
Lloguer local policia local
1.376,00
442/311/26611
Despeses fira de mostres
14.198,58
910/1532/21000
Conservació vies públiques
6.896,36
752/929/50000
Fons contingència
30.000,00
012/151/60903
Peatonalització carrer Major i plaça Espanya
2.000,00
311/1342/62200
I Fase Residència Centre de tecnificació
530,47
308/342/62300
Legalització sala calderes pavelló, futbol i piscina
794,84
901/920/62300
Enllumenat façana Ajuntament
2.086,17
601/130/62400
Vehicle Policia local
1.692,16
61.206,58
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. 10 de modificació del pressupost de 2015 amb les
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen:
Modificació crèdit número10 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
Suplement de crèdit
7.206,58
Capítol 6: Inversions Reals
7.206,58
Crèdit extraordinari
54.000,00
Capítol 6: Inversions Reals
54.000,00

Finançament
61.206,58
Capítol .2: Despeses corrents
24.102,94
Capítol 5: Fons Contingència
30.000,00
Capítol .6: Inversions reals
7.103,64
SEGON. Modificar l’annex de inversions del Pressupost Municipal per a l’exercici 2015,
incloent aquests projectes nous, finançats en els canvis de finalitat dels següents préstecs.
Canvi finalitat préstecs
Número préstec
Préstec 2014 B.
Santander

Santander 2010
(construcció pav-2)
Santander 2010
(Segona fase
ESARDI)

Import
1.140.387,63 €

Formalització
23/04/2014

2.500.000,00 €

30/12/2010

2.500.000,00 €

30/12/2010

Import canvi
finalitat

obra que finançava
Legalització sala
794,84 calderes
Enllumenat façana
2.086,17 Ajuntament
Urbanització carrer
2.000,00 Major i plaça Espanya

1.692,16 Vehicle policia local
6.573,17

Import
794,84
2086,17
2.000,00

1692,16
6.573,17

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. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta valora positivament la
incorporació de partida per al canvi de la canaleta de la plaça del mercat que era un
compromís adquirit tal i com va explicar la Regidora d’urbanisme.
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2014 I DE L’INFORME DEFINITIU SOBRE EL
COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014, DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE
LA DESPESA I DE L'OBJECTIU DEL DEUTE.
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia 699/2015, d’aprovació de la modificació de la
liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2014, que diu:
“Mitjançant Decret 30/2015, de 27 de febrer de 2015, es va aprovar la liquidació del
Pressupost de l'any 2014 de l'Ajuntament d'Amposta, la qual contenia els drets pendents
de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament, el resultat
pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.
S'ha detectat per part de la Interventora municipal una errada material en el càlcul de les
desviacions finançament, en concret, l'omissió de les desviacions de finançament
relatives a la transferència de capital del Casino recreatiu instructiu d'Amposta.
Fonaments de dret:
Considerant que aquesta liquidació s'ajusta als articles 191.3 de la citada norma i 89 i
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i vist l'informe d'Intervenció.
He resolt:
Primer: Aprovar la modificació de la liquidació del pressupost general de l'any 2014,

segons el següent detall:
Drets pendents de cobrament: 13.570.891,19 euros.
Obligacions pendents pagament: 4.998.231,76 euros.
Romanent de tresoreria per a despeses generals = 5.019.790,56 euros.
Resultat pressupostari ajustat: 2.283.342,98 euros.
Capacitat de finançament: 1.840.265,18 euros
Estalvi net: 1.777.460,63 euros.
Segon: Acordar la incorporació dels romanents afectats relatius a l'aplicació
pressupostària 021/152/77000 Transferències capital Casino recreatiu instructiu per
import de 30.000 euros.
Tercer: Que haurà de donar-se compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en
la primera sessió que celebri”.
Així mateix es dona compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost general de 2014,
del compliment de la regla de la despesa i de l’objectiu de deute que diu:
“La Interventora municipal que subscriu, en relació amb l’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, per la qual s’aprova la Llei d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, emet el següent
informe:
1. Fonaments de drets.
a. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
b. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats
locals.
c. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera.
d. Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament de informació previstes en la LOEPSF,
modificada recentment per l’Ordre Ministerial HAP/2082/2014.
e. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
f. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la Intervención General de la Administración del Estado,
Ministerio de Economia y Hacienda.
g. Guia per a la determinació de la regla de la despesa de l’article 12 de la LOEPSF
per a corporacions locals. IGAE ( 3a edició, novembre 2014).
h. Reglament número 549/2013, del Parlamento Europeo i del Consejo, de 21 de
maig.
i. Manual del SEC 95 sobre el dèficit públic i el deute públic, publicat per
Eurostat.
j. Reglament 2223/1996, del Consejo de la Unión Europea.
k. Reglament 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea.
l. Acord del Consejo de Ministros de 3 de juliol de 2014, pel qual es fixen els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic del conjunt de les

administracions públiques i cadascun dels seus subsectors pel període 2015/2017
i el límit de despesa no financera del Pressupost de l’Estat 2015.
2. Instrumentació dels objectius de la LOEPSF.
D’acord amb l’article 2 de la LOEPSF, el sector públic està integrat per les unitats
següents:
• El sector administracions públiques, del qual forma part, entre d’altres, el
subsector Corporacions Locals.
• La resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres ens de
dret públic dependents de les administracions públiques no incloses en l’apartat
anterior.
Mitjançant correu electrònic de data 9 de desembre de 2014, la IGAE va comunicar a
aquest Ajuntament la classificació de l’empresa municipal Hospital Comarcal
d’Amposta, SAM, dintre del sector d’administracions públiques.
3. Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Per estabilitat pressupostària ha d’entendre’s la situació d’equilibri o superàvit
computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord
amb la definició continguda en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, article 4 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova
el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària, en la
seva aplicació a les entitats locals.
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir
una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. Així, el Consejo de Ministros en data
27 de juny de 2014, estableix com a objectiu d’estabilitat pressupostària per les
Corporacions locals en el trienni 2015-2017 l’equilibri.
L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers
han de ser suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. La
capacitat inversora municipal vindrà determinada pels recursos de capital no financers, i
els recursos corrents no empleats en les despeses corrents (estalvi brut)..
3.1. Anàlisis estabilitat pressupostària Ajuntament d’Amposta.
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s’obté, segons el manual de la IGAE, per la diferència entre els imports pressupostats en
els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses, prèvia
aplicació dels ajustos pertinents.
CAP
PREVISIÓ DE DESPESES
EXERCICI 2014
I
DESPESES DE PERSONAL
7.717.893,84
DESPESES CORRENTS EN BENS I
II
6.793.843,34
SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
329.838,50
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
940.016,75
A) OPERACIONS CORRENTS
15.781.592,43
VI
INVERSIONS REALS
1.693.711,27
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
0,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1.693.711,27
TOTAL OPERACIONS NO
17.475.303,70
FINANCERES (A+B)
CAP
PREVISIÓ D'INGRESSOS
EXERCICI 2014

I
II

IMPOSTOS DIRECTES
11.089.311,37
IMPOSTOS INDIRECTES
12.871,93
TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES
III
3.670.782,47
INGRESSOS
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
6.067.826,56
V
INGRESOS PATRIMONIALES
259.852,08
A) OPERACIONS CORRENTS
21.100.644,41
VI
ALIENACIÓ D'INVERSIONS
0,00
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
246.056,31
B) OPERACIONS DE CAPITAL
246.056,31
TOTAL INGRESSOS NO
21.346.700,72
FINANCERES (A+B)
CAPÍTOL 1 A 7 D'INGRESSOS
21.346.700,72
Ajustos SEC Capítols 1 a 3 ingressos
-4.033.163,19
Ajustos SEC PIE 2008 i 2009
130.493,26
Ajustos SEC 413
-298.626,66
Ajust recaptació IBI 2a fracció 2014
2.189.440,51
Ajust creditors per devolució ingressos
-19.275,76
CAPÍTOL 1 A 7 DE DESPESES
17.475.303,70
CAPACITAT FINANÇAMENT
1.840.265,18
Ajustos a realitzar sobre els ingressos:
a) Ingressos relatius als capítols 1, 2 i 3 del pressupost 2014. S’aplica el criteri de
caixa, ingressos recaptats durant l’exercici, d’exercicis corrent i tancats de cada
capítol.
DRN
CAPÍTOL
1
11.089.311,37
CAPÍTOL
2
12.871,93
CAPÍTOL
3
3.670.782,47
TOTAL AJUST

AJUSTOS SEC-95 (MILERS EUROS)
I NETS
I NETS
TOTAL
EX.CORRENT
EX.TANCATS
RECAPTACIÓ

AJUST

6.458.364,16

731.004,96

7.189.369,12

-3.899.942,25

8.282,47

42.427,14

50.709,61

37.837,68

3.108.799,01

390.924,84

3.499.723,85

-171.058,62
-4.033.163,19

Sobre aquest import, s’ha realitzat un ajust positiu de 2.189.440,41 euros,
corresponent al import recaptat per la BASE Gestió d’Ingressos a 31/12/2014 en
concepte de segona fracció del IBI, i que no és ingressada a l’Ajuntament fins
l’exercici 2015.
b) Ajust per les quanties reintegrades durant 2014 de les liquidacions definitives de la
PIE 2008 i 2009. Es realitza un ajust positiu per el import reintegrat durant l’exercici
2014 i que ascendeix a 130.493,26 euros.
c) Ajust per devolució d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost. D’acord amb la
vigent instrucció de comptabilitat, les operacions de devolució d’ingressos
aprovades no es reflecteixen al Pressupost en tant en quant no es fan efectives, raó
per la qual procedeix ajustar els drets reconeguts per el import dels creditors per
devolució de ingressos.

Ajustos a realitzar sobre les despeses:
a) Ajust per despeses realitzades a l’exercici pendents d’aplicar a pressupost. Aquestes
són les despeses recollides en el compte 413, en el seu haver per el import dels
pendents d’aplicar a 31 de desembre i, en el seu deure, pels aplicats al llarg de
l’exercici, procedents de l’exercici anterior. Els primers augmenten el dèficit en
termes de comptabilitat nacional, els segons el minores, doncs ja el van incrementar
a l’exercici anterior i en aquest tornen a incrementar-lo mitjançant la seva aplicació
a pressupost, per la qual cosa s’ha de compensar aquesta doble imputació
augmentant el superàvit. Segons les dades obrants a la comptabilitat, el compte 413
presenta un saldo deutor de 7.741,75 euros, i un saldo creditor de 306.361,48, essent
el saldo final compensat de 298.626,66 euros.
Conseqüentment, la necessitat o capacitat de finançament d’acord amb la definició
continguda en el SEC és de 1.840.265,18 euros, és a dir, capacitat de finançament,
complint-se l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
3.2. Anàlisi estabilitat pressupostària Hospital Comarcal d’Amposta, SAM.
INGRESSOS A EFECTES DE COMPTABILITAT NACIONAL
17.578.471,36
Import net de la xifra de negocis
17.317.642,32
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu
0
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrents
221.875,90
Subvencions i transferències corrents
0
Ingressos financers per interessos
16.954,46
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni
21998,68
Ingressos excepcionals
0
Aportacions patrimonials
0
Subvencions de capital previst rebre
0,00
DESPESES A EFECTES DE COMPTABILITAT NACIONAL
16.503.876,31
Aprovisionaments
6.113.393,33
Despeses de personal
8.392.313,18
Altres despeses d'explotació
1.094.502,14
Despeses financeres i similars
158.623,76
Impost de societats
107.958,83
Despeses excepcionals
0,00
Variacions immobilitzat material i intangible; inversions immob i existències
576.498,18
Variació d'existències de productes terminats i en curs de fabricació
0,00
Aplicació de provisions
0,00
Inversions efectuades per compte d'administracions i entitats públiques
0,00
Ajudes, transferències i subvencions concedides.
0,00
Altres impostos
60.586,89
CAPACITAT FINANÇAMENT
1.074.595,05
3.3. Anàlisi objectiu d’estabilitat pressupostària en termes consolidats.
Entitat
Ajuntament d'Amposta
Hospital Comarcal d'Amposta
SAM

Ajustos
Ajustos
Capacitat/Nec.
Ingrés no financer Despesa no fin. SEC95
op.internes
fin.
21.346.700,72 17.475.303,70 -2.031.131,84
0
1.840.265,18
0
17.578.471,36 16.503.876,32
Capacitat/necessitat finançament Corporació

0

1.074.595,04
2.914.860,22

Com hem assenyalat anteriorment, el perímetre de consolidació inclou l’Ajuntament
d’Amposta i el Hospital Comarcal d’Amposta, SAM. El Sector d’Administracions
Públiques de l’Ajuntament d’Amposta presenta una capacitat de finançament de
2.914.860,22 euros i, per tant, compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, mesurat
en termes de capacitat de finançament segons el Sistema europeu de comptes nacionals i
regionals.
4. Compliment de la regla de despesa.
L’article 12 de la LOEPSF disposa que la variació de la despesa computable de
l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no
podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig
termini per a l’economia espanyola. A aquests efectes, s’entendrà per despesa
computable els empleos no financers definits en termes del Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no
discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada en fons finalistes
procedents de la UE o d’altres Administracions Públiques i les transferències a les
Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades als sistemes de
finançament. L’objectiu de la regla de la despesa per a l’exercici 2014 es va establir en
el 1,5%.
4.1. Compliment regla de despesa Ajuntament d’Amposta.
CAP
I
II
III
IV
VI
VII

VIII
IX

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
A) OPERACIONS CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
B) OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)
TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES (A+B+C)

7.895.121,74
6.810.930,62
381.107,98
900.962,84
15.988.123,18
1.656.275,15
0
1.656.275,15
17.644.398,33
11859,62
1854494,57
1.866.354,19
19.510.752,52

EXERCICI
2014
7.717.893,84
6.793.843,34
329.838,50
940.016,75
15.781.592,43
1.693.711,27
0,00
1.693.711,27
17.475.303,70
5.000,00
2.694.251,07
2.699.251,07
20.174.554,77

INTERESSOS DEUTES
DESPESES FIN FONS FINALISTES UE...
DESPESA NO COMPUTABLE
Ajustos SEC (413)
REGLA DE DESPESA
LIMIT DESPESA 2014

366.107,98
1.796.179,14
2.162.287,12
7.741,75
15.489.852,96
15.722.200,75

315.776,95
1.826.034,89
2.141.811,84
298.626,66
15.632.118,52
90.082,23

PREVISIÓ DE DESPESES

Liquidació 2013

Les dades de la liquidació de 2014 originen una despesa computable per determinar el
límit de la regla de la despesa a utilitzar en 2015 menor al previst, d’acord amb les
dades d’estimació d’execució que es van considerar en l’elaboració i aprovació del
pressupost. Conseqüentment, a l’exercici 2015 vigent hauran d’adoptar-se, en el seu cas,
pels òrgans competents les mesures necessàries per reconduir l’execució de manera que
la liquidació de 2015 compleixi amb l’objectiu de la Regla de la Despesa.
4.2. Compliment regla de despesa Hospital Comarcal d’Amposta, SAM

Concepte
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Impost de Societats
Altres impostos
Despeses excepcionals
Variacions immobilitzat material i intangible, inversions immob, existències
Variació existències de productes terminats i en curs de fabricació
Aplicació de provisions
Inversions efectuades per compte de l'Entitat Local
Ajudes, transferències i subvencions concedides
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que
integren la corporació local
(-) Despesa financiada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions
públiques
UE
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres
(+/-) Increments/disminucions de recaptació per canvis normatius
Despesa computable de l'exercici

Liquidació
2013
5.946.668,42
8.069.643,97
1.951.399,07
140.867,82
57.344,63
0
787.691,48
0
58.617,86
0
0
17.012.233,25

Liquidació
2014
6.113.393
8.392.313
1.094.502
107958,83
60.586,89
0
576.498,19
0
0
0
0
16.345.253
0
0

60.020,08

0

16.952.213,17

16.345.253

4.3. Compliment regla de despesa en termes consolidats.
Entitat
Ajuntament Amposta
Hospital Comarcal d'Amposta
Total despesa computable

Despesa
comp.liq.2013
15.489.852,96
16.952.213,17

Taxa de
Límit despesa
Despesa computable
referència
Augm./Dism.rec. computable
liq.2014
15.722.200,75
0
15.722.200,75
15.632.118,52
17.206.496,37
0
17.206.496,37
16.345.252,56
31.977.371,08

Per tant, es compleix, en fase de liquidació, la regla de la despesa regulada en la
normativa vigent.
5. Nivell de deute viu.
En relació amb el límit d’endeutament, per part de l’ Administració de l’Estat no s’ha
traslladat l’objectiu global del 3.8% sobre el PIB a cadascuna de les Entitats Locals,
limitant-se l’objectiu a complir amb els requisits establerts al Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La disposició addicional primera del Reial Decret 7/2013, de 28 de juny, disposa que:
“Con carácter extraordinario y transitorio, las entidades vinculadas o dependientes de
las entidades locales que se clasifiquen en el sector de administraciones públicas, en el
ejercicio en el que se apruebe dicha clasificación y en el siguiente no serán incluidas en
el ámbito de aplicación del régimen de endeudamiento establecido en el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en normas que, con vigencia indefinida o temporal lo
completen o desarrollen, pudiendo formalizar aquellas entidades dependientes las

operaciones de endeudamiento que tuvieren previstas en sus presupuestos o en sus
estados financieros iniciales”.
El volum de deute viu a 31/12/2014 en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents, deduïts els ingressos afectats i els que tinguin caràcter extraordinari, és de
65,69%, segons el següent detall:
ENDEUTAMENT VIGENT
Operacions de crèdit a llarg termini
9.622.074,00
Avals concedits
52.803,72
Diferiment devolució Participació Tributs Estat 2008
0,00
Diferiment devolució Participació Tributs Estat 2009
0,00
Préstec proveÏdors
668.691,42
Operació crèdit a curt termini
2.000.000,00
Pagaments ajornats
0,00
Préstecs ICF
1.515.599,54
Préstec biblioteca
2.571,29
TOTAL
13.861.739,97
Deute viu
13.861.739,97
Ingressos Corrents liquidats ajustats
21.100.644,41
RATIO LEGAL ENDEUTAMENT
65,69%
6. Deute comercial: període mig de pagament.
La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la introducció d’una
nova regla fiscal d’obligat compliment per a les Administracions Públiques per
aplicació del principi de sosteniblitat financera que es reformula incloent en el mateix, a
més del deute financer, el deute comercial el pagament del qual s’ha de verificar a
través del indicador Període Mig de Pagament.
Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econòmic el càlcul del qual s’ha
desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.
El Període Mig de Pagament del deute comercial es va situar a 31/12/2014, segons les
dades obtingudes de la comptabilitat municipal, en 11,51 dies.
Pel que respecta a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, segons les dades facilitades
via telemàtica en data 17/04/2015, el Període Mig de Pagament del deute comercial es
va situar a 31/03/2015, en 4 dies.
7. Conclusions.
La liquidació del Pressupost Municipal de l’Ajuntament d’Amposta compleix amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de finançament en termes
consolidats de 2.914.860,22 euros.
Compleix amb l’objectiu de regla de despesa, presentant una diferència entre el límit de
la regla de despesa i la despesa computable al tancament de l’exercici de 951.326,04
euros.
Compleix amb el límit de deute, essent el rati de deute viu del 65,69%.
El seu Període Mig de Pagament està dintre dels límits fixats a la normativa.
Conseqüentment, i pel que respecta al destí del superàvit pressupostari, l’Ajuntament
d’Amposta compleix els requisits previstos a la disposició addicional sisena de la
LOEPSF que regula unes regles especials del destí del superàvit pressupostari. Essent el
superàvit pressupostari en 2014 en termes SEC de 1.828.265,08 euros, com a resultat de
disminuir el import de la capacitat de finançament ( 2.914.860,22 euros ) en la reducció

de l’endeutament de 2013 (1.553.863,44-467.068,88 (amortització extraordinària
finançada en romanent de tresoreria afectat resultant de la liquidació 2013)). Quantia
que l’entitat haurà de destinar, en primer lloc, a atendre les obligacions pendents
d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior i
posteriorment a cancel·lar la resta d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors,
comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior. Una volta ateses
aquestes obligacions, la quantia resultant s’haurà de destinar en 2015 a reduir
l’endeutament net o a inversions financerament sostenible, d’acord amb allò establert a
la disposició addicional sisena de la LOEPSF. Si bé s’haurà de comprovar, a l’hora de
realitzar la destinació del mateix que es continuen complint els requisits previstos a la
disposició addicional sisena de la LOEPSF.
De conformitat amb allò establert a l’article 22.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, del
present informe es donarà compte al Ple i es remetrà en el termini de 15 dies hàbils des
del coneixement del Ple al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.
Aquest és el informe que s’emet i se sotmet a superior criteri de la Corporació.”
El Ple resta assabentat.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER MOSTRAR EL REBUIG A LA
PRIVATITZACIÓ DEL REGISTRE CIVIL.
A continuació es dona lectura a la moció que diu:
“El Registre Civil va ser creat per Llei el 17 de Juny de 1870 com a conseqüència de la
necessitat de dotar-se d’un registre on anotar totes les dades dels espanyols, fossin o no
catòlics, ja que fins aleshores era sols l’església qui podia inscriure els naixements.
Aquesta necessitat té el seu origen en l’aprovació per la I República de la llibertat de
culte en la Constitució de1869.
El Registro Civil es un servei públic i gratuït des de la seva creació, obtenint una
valoració molt positiva, en comparació amb altres serveis públics administratius, en el
informe titulat “La importància de los Servicios Públicos en el Bienestar de los
Ciudadanos” el.laborat en Maig de 2013 per el “Observatorio de Calidad de los
Servicios Públicos”, que pertany al Ministeri de Economia i Hisenda i Administracions
Públiques.
El govern d’Espanya pretén amb el projecte de “Ley de Medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil”,
privatitzar el Registre Civil i lliurar-lo als Registradors Mercantils i de la Propietat, i
aquesta circumstància suposarà que els ciutadans tindran que pagar un aranzel al
Registrador o Notari per tot tipus d’actes que actualment són gratuïts i que afecten a
l’esfera més íntima dels drets i voluntats de les persones, és a dir, el que fins ara era un
servei públic, acabarà sent un negoci per a uns pocs.
Proposta d’acord:
1. Rebutjar l’assignació dels Registres Civils als Registradors de la Propietat i
Mercantils, per ser una privatització encoberta d’un servei públic essencial como és el
Registre Civil.
2. Rebutjar la possible mercantilització de les dades personals de les ciutadanes i

ciutadans de Catalunya.
3. Exigir que qualsevol reforma del Registre Civil mantingui el propi Registre Civil
dintre de la Administració de Justícia, servit per funcionaris de la pròpia Administració
de Justícia, i tot amb l’objecte de garantir la gratuïtat de tots els tràmits i la privacitat de
les dades dels inscrits.
4. Aquest Plenari municipal mostra el seu rebuig a la privatització del Registre Civil que
suposarà, entre altres conseqüències, la pèrdua de centenars de llocs de treball públics a
Catalunya i milers de llocs de treball públics a la resta d’Espanya.
5. Dirigir el present acord al Senyor Ministre de Justícia, instant-li a que faci marxa
enrere en els seus propòsits de privatitzar els Registres Civils i que continuï sent un
servei públic i de qualitat com fins ara.”
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, acorda prestar la seva
aprovació a la moció que ha estat transcrita.
Intervencions dels membres
La moció s’ha defensat en el sentit en que ha estat presentada el Regidor Sr. Antoni
Espanya.
El Regidor Sr. German Ciscar explica que fa dos anys PxC va presentar una moció en
aquest sentit.
El Regidor Sr. Adam Tomàs comenta que el seu grup votaran a favor per quan és un
atac a un servei públic i no volen que es privatitzi.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER INSTAR AL PLE A
TRAMITAR LA MODIFICACIÓ PUNTUAL D'USOS DELS EDIFICIS SINGULARS
ANTIC SINDICAT I ANTIC COL·LEGI DE LES MONGES CARMELITES.
Seguidament es procedeix a la lectura de la moció que es transcriu a continuació:
“El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per la
Comissió territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) el 26 de gener de 2007
i publicat al DOGC núm. 5022 de 21/01/2008, classifica els edificis singulars de
“l’Antic Sindicat” i Antic Col•legi de les Monges carmelites com a ús residencial.
D’acord amb l’article 97 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, determina
que les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i
justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació
ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una
valoració negativa, ha de denegar-la.
Vista la conveniència de dotar-nos de més espais de gran format per tal de concertar-hi
els equipaments que donin servei a les necessitats socials, culturals, artístics educatius, i
associatius, cal poder comptar amb un planejament urbanístic per poder programar
aquest tipus d’equipaments en edificis adequats i ben ubicats. Per això es proposa que es
doti las esmentats edificis la qualificació d’equipament.
Altrament, com tota la ciutadania sap es tracta de dos edificis singulars i emblemàtics. I
concretament, l’edifici del Sindicat (antic cinema Olímpia), està catalogat com a Be
d’Interès Local.
Vist que la modificació que es proposa, precisament, es respecte als usos donat que per
seu pes com a edificis singulars es justifica el canvi a equipament.

L’article 96 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que estableix que la
modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb algunes
particularitats. L’article 85 del mateix text legal en regula el procediment a seguir.
Atès que l’article 101.3 Text Refós de la Llei d’urbanisme determina que l’ajuntament
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular la modificació del
planejament general.
Proposta d’acord:
Primer –Instar a l’ajuntament d’Amposta per tal d’ aprovar inicialment la modificació
puntual del POUM d’usos dels edificis singulars Antic Sindicat i antic Col•legi de les
Monges Carmelites, un cop es tingui la documentació tècnica necessària d’acord amb la
legislació urbanística.
Segon – Encarregar als serveis tècnics municipals la redacció de la documentació
tècnica necessària per tal poder procedir a l’aprovació necessària de la modificació
puntual del POUM que s’expressa a l’acord.”
Intervencions dels membres:
El Sr. Antoni Espanya defensa la moció en els termes en que ha estat redactada.
El Sr. Adam Tomàs explica que ells ja van defensar també la recuperació de l’edifici de
les monges i també van presentar una moció per adquirir el sindicat. Comenta que
actualment aquest edificis estan en mans de bancs i és més factible adquirir-los que si
estan en mans de particulars. Creu que és un bon moment per adquirir-los i després ja es
rehabilitarien. Estan parlant de fer una modificació per tal que quedin blindats.
El Sr. Alcalde diu que la moció del PSC té molt bona intenció. Explica que el POUM ja
va tacar les zones d’equipament de la ciutat i en cap moment es va presentar cap
al·legació per tal de modificar aquests edificis d’equipament. Si els canviem l’ús, en un
termini de 10 anys l’ajuntament tindria l’obligació d’adquirir-los. Si la situació
econòmica de l’Ajuntament fos diferent encara ens ho podríem plantejar però la situació
no és aquesta. Per aquesta raó també l’edifici Óscar o la casa Carvallo es podrien tacar
d’equipament. El Sr. Alcalde comenta que l’Ajuntament té edifici propis com les cases
del Castell que s’han de rehabilitar. També l’actual residència d’avis s’haurà de
rehabilitar per donar-li ús per a diferents entitats.
Tot i atenent la bona voluntat, l’equip de govern tenim altres prioritats a més que els
propers exercicis tindríem una minoració de la partida per fer inversions.
El Sr. Antoni Espanya diu que el POUM es va aprovar fa 10 anys i ja s’ha modificat
quan els ha convingut. La diferència dels edificis de la moció és que aquests edificis
estan en mans d’entitats financeres i seria una bona oportunitat. Si bé és cert que les
arques municipals no estan per fer grans inversions ara però potser d’aquí deu anys si.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot en contra
dels 11 membres del Grup de CiU i el vot a favor 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 rebutjar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER QUE LES DESPESES DELS
REGIDORS SIGUIN PÚBLIQUES.
Seguidament es dona compte de la moció del tenor literal següent:

“Els càrrecs electes no tan sols hem de ser honrats, sinó que com la dona del Cesar a
més ho ha de semblar.
Crec per exemple, que si l’alcalde s’ha gastat més de 17.000 euros en tres anys i tres
mesos, ha fet més de 15o viatges a Barcelona en aquest temps. Tenen dret a veure en
què s’ha gastat els diners. Si els hotels, aparthotels, dinars, sopars ... esta justificats.
No hi ha perquè tenir temor, si s’ha actuat correctament.
Quan algú actua correctament, és el primer interessat en la transparència de la seva
gestió. Però quant algú té coses que amaga, no vol que els ciutadans tinguin accés a
aquesta informació.
Per què el recurs de mentir i enganyar als ciutadans el perdria.
No podria sortit per TV dient que només ha cobrat Km i algun entrepà, si hi ha factures
dels hotels, aparthotels, dinars, sopars (amb bogavante, solomillo, riojas, entrecots,
jamon iberico ...).
A més el viatges haurien d’estar justificats, que els viatges els realitzar per desenvolupar
la seva feina d’alcalde i no en representació d’uns altres ens, dels quals no forma part
per ser alcalde d’Amposta.
Acords:
1- Que els ciutadans tinguin accés als fulls de despeses dels càrrecs electes.
2- Que es delimiti a quin ens representa l’alcalde, pel fet de ser alcalde d’Amposta.”
Intervencions dels membres:
El Sr. German Ciscar defensa la moció en els termes que ha estat transcrita i diu que vol
que consti en acta que dels 17.000 € que l’Alcalde s’ha gastat en tres anys i tres mesos
en desplaçaments i algun entrepà, també inclou altres conceptes com hotels i
aparthotels. El Sr. Alcalde confirma que són certes les dades que li facilita el Sr.
German.
El Sr. Espanya diu que com moltes de les mocions de PxC, en la part expositiva tindrien
les seves discrepàncies però en la part resolutiva, tot i que podrien estar més ben
expressats, no tenen cap argument per votar en contra.
El Sr. Adam Tomàs diu que vota a favor en lo mateix argument que el company del
PSC i del portal de la transparència.
El Sr. Alcalde comenta que podrien no aprovar aquesta moció perquè tot això ja està en
via judicial. Demanaria que es llegeixin les bases d’execució del pressupost on consta el
que pot gastar cada Regidor i l’Alcalde en dietes. I també el ROM el qual resoldria tot
això. Comenta que no té cap problema en la transparència de les dietes davant la
ciutadania.. Diu que no estan d’acord en el segon punt de la moció, perquè ja està
regulat al ROM. Per tant s’aprovaria el primer punt de la moció però no el segon.
El Sr. Adam diu que la transparència no està judicialitzada i per això estan a favor de la
moció. Respon el Sr. Alcalde dient que quan entri en vigor la Llei de la transparència
catalana, això serà del tot innecessari.
Després de les intervencions anteriors, es sotmet la moció a votació amb el resultat
següent:
L’acord número 1 de la moció s’aprova per unanimitat.
‘acord número 2 de la moció es rebutja amb el vot a favor dels 6 membres del Grup
d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup
de PxC i el vot en contra dels 11 membres del grup de CIU.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER DETERMINAR QUINES DIETES I
DESPESES DE VIATGE SÓN IMPUTABLES A L'AJUNTAMENT.
Seguidament es dona compte de la moció que diu:
“Desprès de la consulta realitzada pel Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta als
expedients de les dietes i despeses realitzades per part de l’Alcalde entre els any 2011 i
2014, hem pogut constatar què n’hi ha moltes que estan justificades pels següents
conceptes: Presidència del Consorci Social i Salut de Catalunya, del Consell de Direcció
del CATsalut, del Consell d’Administració del ICS, del Consell d’Administració del
SEM, del Consell Rector de l’Agència de Protecció de Salut de Catalunya, del Consell
d’Administració del CRM o del Consell d’Administració de SAGESSA.
Donat què el procediment habitual per nomenar els representant de l’Ajuntament als
diferents òrgans que participen, consorcis, fundacions, etc, és l’acord de Ple el Grup
Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r. Determinar en quins òrgans ha estat nomenat l’Alcalde per acord de Ple per a
representar l’Ajuntament d’Amposta.
2n. Determinar quina condició s’ha de complir per que fa a la representativitat per tal
que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses generades de la representació.”
Intervencions dels membres:
El Sr. Adam Tomàs, defensa la moció en els termes en que ha estat transcrita.
El Sr. German diu que una cosa és que sigui legal i l’altra és que sigui ètic. Diu que si
l’Alcalde està nomenat pel Cat Salut i el nomenament el fa pel Consell Comarcal creu
que seria més lògic que pagui les despeses el Consell Comarcal i no els ampostins.
El Sr. Antoni Espanya diu que en la línia de la moció anterior es demana transparència i
per això votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que dels òrgans que forma part, ho és nomenat per l’ACM i no pel
Consell Comarcal. Li diu al Sr. Adam Tomàs que si es mira el ROM, pel que fa a la
representació de l’Alcalde, allí explica que l’Alcalde és Alcalde per defensar els
interessos de la ciutat. Diu que els farà arribar l’informe de la Interventora respecte les
dietes de l’Alcalde, segons el qual, les despeses les ha cobrat d’acord amb la legalitat.
Per la qual cosa votaran en contra de la moció per quant no té sentit d’acord amb les
Bases d’execució i el ROM.
El Sr. Tomàs diu que l’informe és del Decret d’Alcaldia 637/2015 i suposa que no els
donarà l’informe que ells van demanar per registre. Diu que l’informe, segons el seu
redactat, ja vincula el contingut de l’informe de la Interventora per a que estigui d’acord
amb la Llei.
El Sr. Alcalde diu que si no té el 1/3 del quòrum, sap que no el tindrà.
El Sr. Adam Tomàs diu que la transparència hauria d’estar independentment del número
de regidors de cada grup i que quan han demanat un informe amb quòrum s’ha vist amb
mals ulls per la Corporació.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot en contra dels 11
membres del Grup de CiU i el vot a favor 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 rebutjar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE SUPORT AL BANC D'ADN PER A
LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL.

A continuació es dona lectura a la moció que es transcriu literalment:
“L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una
iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l’ADN
pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s’obrin les fosses comunes
relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les exhumacions
dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
Al maig del 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya va organitzar
un cicle de conferències sobre la Guerra Civil, anomenat “Fosses Comunes: un passat
no oblidat”. Tenim una llei de fosses però no hi ha cap pla definit pel que fa a la
recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que diversos familiars de persones
desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic
dels familiars vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar
les futures comparatives d’ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels
desapareguts.
El departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch
i Gimpera van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol
rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d’obtenir i guardar les mostres dels
familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava
fent a altres països del món que han patit conflictes similars http://dom.cat/5br.
Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de Desaparicions
Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta iniciativa al Parlament
de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va aprovar una moció amb una
àmplia majoria per tal de posar a l’agenda del Govern el Banc d’ADN, la modificació
de la Llei de Fosses i l’actualització del mapa de fosses.
El passat 22 de juny, el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte de
micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut s’ha creat un material
audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la
necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de les persones desaparegudes.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament d’Amposta a la iniciativa del
Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil.
SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als ciutadans i
ciutadanes del municipi d’Amposta, mitjançant les següents mesures:
• Organitzant conferències informatives per divulgar el material audiovisual i fer
difusió del Banc d’ADN.
• Enviament una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el
municipi.
• Col·locant un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc
d’ADN i amb altra informació relacionada amb les identificacions dels
desapareguts.
• Formant i informant als treballadors i treballadores de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà i als treballadors/es que atenguin la ciutadania, en general, per tal que
puguin informar verbalment i en paper d’aquesta iniciativa. Facilitant així que els
familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha de servir

per identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un futur es puguin exhumar.
TERCER. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del
Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions Forçades del període 19361977.”
El Ple de la Corporació , per unanimitat de tots els grups, aprova la moció que ha estat
transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER AL RECONEIXEMENT I LA
RESTITUCIÓ DE LA MEMÒRIA DELS DEPORTATS ALS CAMPS D'EXTERMINI
NAZI EN EL 70È ANIVERSARI DE L'ALLIBERAMENT DE MATHAUSEN.
Finalment es dona lectura a la moció següent:
“El passat 19 d’abril es va commemorar el 70è aniversari de l’alliberament del camp
d'extermini de Ravensbrück i els propers dies 5 i 6 de maig commemorarem
l'alliberament del camp de Mauthausen i els seus comandos. Tots dos camps formen
part dels 42.500 camps nazis que va tenir Europa entre els anys 1933 i 1945. D'aquests,
30.000 eren camps de treballs forçats; 1.150, guetos jueus; 980, camps de concentració;
1.000, camps de presoners de guerra; 500, bordells, i milers d'altres llocs es feien servir
per practicar l'eutanàsia a ancians i malalts, per fer avortaments forçats, per germanitzar
presoners o per transportar les víctimes als centres d'extermini. Es calcula que vint
milions de persones van passar per tots aquests centres d'internament convertint àmplies
zones del continent europeu en 'clústers' de la mort, la tortura i l'esclavatge.
Una d'aquestes factories de la mort va ser el camp d’extermini de Mauthausen i els seus
comandos, un complex on van morir la majoria de republicans espanyols i catalans
deportats. Allà, s’hi van empresonar i esclavitzar 7.347 republicans espanyols dels
8.964 del total de deportats a tots els camps. D'aquests, 1.972, un 22 %, eren catalans;
un 8% eren del País Valencià, i un 1 % de les Illes Balears. La majoria dels deportats,
un 59 %, van morir als camps; el 37 % va sobreviure i el 4 % resta desaparegut.
Del total de deportats republicans als camps nazis, 202 eren ebrencs, dels quals en van
morir o desaparèixer 141. Del Montsià eren 41 deportats (29 morts); del Baix Ebre 72
(50 morts); de la Ribera d’Ebre 52 (32 morts); i de la Terra Alta 37 (31 morts).
Volem fer menció dels ampostins que van patir els camps d’extermini: Enrique Ferrer
Durán, Jacinto Forcadell Jornet, Vicente Gil Cercós, Pedro Valero Navarro, Marcelino
Ortiz Meseguer, Ramón Jornet Jordà, Miquel Borràs Soler Joaquín Tarin Martínez i
Lluís Cid Mayos
L'any 1938, es va iniciar la construcció del macrocomplex de Mauthausen, situat a 20
quilòmetres de Linz, per explotar les pedreres de Wiener-Graven que, primer, es van
utilitzar per fer el camp i, després, per proporcionar les lloses dels carrers de diferents
ciutats d’Àustria. Durant cinc anys, els 186 esglaons que portaven de la pedrera al camp
es convertiren en un mecanisme més de la maquinària exterminadora. Mauthausen
comptava amb més de 40 camps auxiliars i 70 comandos de treball, i es calcula que hi
van morir de fam i esgotament 122.767 dels 200.000 deportats que va tenir. D'aquests,
7.345 eren republicans catalans i espanyols, i només en van sobreviure 2.184. Els
presoners també treballaven en els tallers industrials del mateix camp o d'altres
subcamps, com el de Gusen que, concretament, va concentrar més del 80 % dels

republicans de Mauthausen, uns 4.800, dels quals 1.500 eren catalans. Del conjunt de
republicans, aquí en van morir 2.570, dels quals 734 eren dels Països Catalans. Dels 202
ebrencs que van ser deportats als camps nazis, 109 van fer cap a Gusen. 24 del Montsià,
36 del Baix Ebre, 24 de la Ribera d’Ebre i 25 de la Terra Alta.
Cal recordar que els republicans presos, majoritàriament, van ser detinguts per les forces
d’ocupació alemanyes a França o altres països on s’havien exiliat fugint de la brutal
repressió feixista del dictador Franco. Aquests presoners foren deportats als camps
d’extermini on se’ls explotà en forma d'esclavatge, se’ls torturà i, a la majoria, se’ls
assassinà. La implicació i la coresponsabilitat del Govern feixista espanyol en el trasllat,
internament, i la mort d’aquests ciutadans als camps d’extermini està personificada en la
figura de Ramón Serrano Suñer, ministre d’Interior i Governació primer, i després
d’Afers Exteriors. El 25 de setembre de 1940, el dia després de la trobada oficial del
Ministre Suñer amb les autoritats nazis a Berlin, Hitler signava l'ordre de deportació
dels refugiats catalans i espanyols, exposant que els republicans fets presoners a França
perdien la condició de presoners de guerra i eren enviats als camps d’extermini.
Quedava clar que el govern franquista es desentenia dels milers de refugiats catalans i
espanyols detinguts, per la qual cosa els nazis els van qualificar d'apàtrides (identificats
amb un triangle blau als camps d'extermini).
Els deportats republicans supervivents haurien d'afegir al sofriment viscut la desolació
en ser alliberats i constatar que eren dels últims a abandonar els camps perquè no tenien
cap país que els reclamés. Tornar a la dictadura nacionalcatòlica espanyola comportava
un perill i, per tant, molts van afegir al seu calvari un exili que va durar dècades.
Mauthausen i tota la resta de camps d’extermini nazi formen part de la memòria europea
i de l’Holocaust, però també han de formar part de la memòria del nostre poble i del
nostre país. L'Estat espanyol té pendent reconèixer els lluitadors antifeixistes de la
Segona Guerra Mundial i la inserció de la dictadura franquista dins l'era del feixisme.
No és estrany, doncs, que els republicans deportats als camps nazis, així com totes les
víctimes del franquisme, no hagin ocupat, ni ocupen encara, l'espai públic que els
correspon com a integrants de moviments de resistència internacional contra el feixisme
i el nazisme. De fet, des de l'Estat, la presència de deportats republicans als camps nazis
sempre se'ns ha mostrat com un fet aliè a la nostra història.
Malgrat que el règim franquista va ser còmplice de l'extermini de catalans i espanyols al
camps nazis, durant tots aquests anys de democràcia els governs espanyols han obviat
qualsevol tipus d'exigència de responsabilitats a personalitats del franquisme còmplices
d'aquest genocidi. Tampoc no s'ha fet el reconeixement ni la reparació moral que els
deportats es mereixien. No se'ls ha fet justícia i, per tant, exigim que es posi fi als
silencis històrics i institucionals que hem arrossegat fins ara. Demanem recuperar de
l’oblit institucional aquest passat ignominiós, des de tots els àmbits, per poder dignificar
la memòria de tots els que lluitaren i donaren les seves vides per les llibertats.
En primer terme, cal el reconeixement als que van patir i lluitar contra aquest horror, cal
restituir la seva memòria i fer conèixer a les noves generacions el testimoni i el seu
sacrifici. En segon terme, cal que transformem la seva memòria en coneixement, i que
la consciència col·lectiva substitueixi el testimoni directe dels protagonistes directes
d'aquell horror, que ja són molt escassos. Ara, la salvaguarda de la memòria esdevé un
deure primordial de les noves generacions, dels governs democràtics i dels sistemes
educatius.

El grup municipal d’Esquerra d’Amposta, amb l'objectiu de fer d'aquesta data
commemorativa del 70è aniversari de l'alliberament del camp d'extermini de
Mauthausen, en tant que va ser el camp on el III Reich va deportar més republicans, un
propòsit de restitució de la memòria històrica, i de divulgació entre les noves
generacions del testimoni i sacrifici d’aquells que pagaren el preu més alt per defensar
la construcció d’un nou món en pau i en llibertat, proposa els següents acords:
1r. Demanar a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que els
centres educatius de Catalunya, abans d'acabar el curs 2014-15, i coincidint amb la
commemoració del 70è aniversari de l'alliberament del camp d'extermini de
Mauthausen, dediquin alguna sessió a explicar als alumnes la trajectòria, presència i
compromís dels deportats republicans als camps d'extermini.
2n. Instar l'Estat espanyol que mitjançant una llei específica assumeixi les seves
responsabilitats per la col·laboració amb el règim nazi, fet que significà la deportació de
ciutadans republicans exiliats als camps d'extermini d'arreu d'Europa, complicitat
denunciada i condemnada en la resolució 19 (I) de 12-XII-1946 de les Nacions Unides.
3r. Instar l’Estat espanyol a fer una declaració institucional expressant la voluntat de
reparació moral als deportats reconeixent la seva lluita i el sacrifici en defensa de les
llibertats.
4t. Impulsar des d'aquest Ajuntament actes i activitats de recerca, divulgació i
explicació a la ciutadania sobre la deportació de ciutadans d'aquest municipi i del
conjunt del país als camps d'extermini nazi.
5a. Sumar-se a les activitats de l'Any Neus Català impulsat per la Generalitat de
Catalunya, reconeixent la seva figura de supervivent dels camps d’extermini nazis, així
com referent i testimoni de totes les dones que van lluitar a la Guerra Civil i a la Segona
Guerra Mundial.
6è. Fer arribar a l'Amical de Mauthausen i altres camps de totes les víctimes del
nazisme d'Espanya un agraïment per l’abnegada feina educativa, cultural i divulgativa
que ha fet i fa des que es va fundar.
7è. Adreçar còpia d'aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la
Presidència del Govern espanyol, al Parlament Europeu, als partits polítics representats
al Parlament de Catalunya, els partits polítics catalans representats al Congrés de
Diputats i a l'Amical de Mauthausen i altres camps de totes les víctimes del nazisme
d'Espanya.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els grups, aprova la moció que ha estat
transcrita.
Intervencions dels membres:
El SR. Adam Tomàs defensa la moció en els terme en que ha estat transcrita i comenta
que els propers dies 6 i 7 de maig celebraran l’alliberament de Mauthausen.
El Sr. Alcalde comenta que pel que fa al Primer Punt, on consta que instarem al
Departament d’ensenyament, recorda que falta molt poc per a que s’acabi el curs escolar
i no sap si hi haurà temps.
PRECS I PREGUNTES.
El Regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes i precs següents:
- Pregunta sobre els 545 aparcaments del Carrefour si ho ha comprat el Banc Popular i
si aquest ha pagat l’IBI. El Sr. Alcalde diu que en termes tributaris d’IBI, l’Ajuntament

té preferència en el cobrament dels deutes. Explica que el Banc Popular és el propietari i
que ja ha fet un primer pagament i s’ha compromès en el pagament de la resta.
- També pregunta si ja van pagar l’IBI del Futuro Ciudad. El Sr. Alcalde diu que el nou
propietari es farà càrrec. Diu que tenen cedida la gestió a BASE, que estava en fase
d’executiva d’embargament i ara s’ha aturat amb el nou propietari. Amb els anteriors es
va pactar un fraccionament/ajornament dels deutes.
- El Sr. Ciscar diu a l’Alcalde que es queixa de que presenta denúncies però a ell la gent
se li queixa de la bacallaneria perquè no té sortida de fums i que igual fan menjar.
Segons ell, a l’informe de l’enginyer diu que hi ha dos lavabos i no els hi han. Pregunta
què ha de fer per a que li facin cas després d’un any. Vol saber perquè aquest
establiment cuina i fregeix i en canvi l’establiment que hi havia a la Plaça Saint Jean de
la Ruelle se’l va fer canviar d’ubicació. Diu que no hauria d’haver tracte de favors. La
Regidora Sra. Isabel Ferré respon que ella mateixa va tramitar el tema de l’establiment
situat a la Plaça Saint Jean de la Ruelle i era diferent, ja que tenien un altre problema
perquè servia menús i per a això havien de tenir llicència de restaurant i no de bar com
tenien, a partir d’això i per iniciativa dels titulars, van canviar de local. Explica que no
saben el que es fa dins de la bacallaneria i li diu al Sr. Ciscar que si té alguna queixa,
l’ha de fer per escrit i ja es traslladarà a la Policia Local i al Departament d’Activitats
per a que facin els tràmits que hagin de fer. El Sr. Ciscar acaba dient que ja veu que
haurà de presentar una queixa per tal que li facin cas.
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les preguntes i precs següents:
- Diu que ha llegit les actes de la Junta de Govern Local i per a principis del mes d’abril
es va aprovar el plec de clàusules per a la concessió d’un caixer automàtic al Poble Nou
del Delta. El Sr. Josep Sancho comenta que ha parlat amb totes les entitats i només s’ha
interessat la Caixa ja que diuen que el cost de manteniment del caixer automàtic és molt
elevat.
- Vol saber com està el compromís de posar algun element explicatiu de la silueta de
l’antiga Església a la peatonalització de la Plaça de l’Ajuntament.. La Regidora Isabel
Ferré explica que l’arqueòleg ha fet un treball tant immens que ara li han demanat que
ho faci de forma més resumida per poder-se posar. Comenta que s’intentarà tenir-ho fet
per al Mercat a la Plaça.
- Sobre el procés de la liquidació de la GURSAM, vol saber si es podrà liquidar abans
que s’acabi la legislatura. El Sr. Alcalde diu que tenen previst fer un Ple extraordinari en
uns quinze dies per tal de poder liquidar la GURSAM.
El Regidor Sr. Adam Tomàs formula les preguntes i precs següents:
- Vol saber si hi ha algun canvi sobre la subvenció dels Jocs florals del Mediterrani de la
Diputació referent al conveni d’infraestructures d’Amposta. El Sr. Alcalde diu que dels
500.000 €, 280.000 € són per a l’Av. Doctor Tomàs i Pujol i 220.000 € per al cobriment
de les pistes de futbol Sala i explica que hi ha una nova quantitat pendent per a
l’execució 2015 d’uns 200.000 €.
- Li han dit que l’Ajuntament d'Amposta ha comprat una casa a l’Avinguda de la Ràpita
al número 26 per fer un parc infantil. L’Alcalde diu no és veritat.
- Demana que se li expliqui sobre les nòmines no pagades als treballadors de la piscina
per part de Castel Piquer. Vol saber si aquests treballador ja han cobrat. El Regidor
d’Esports, Sr. Paz, explica que el que va deixar de pendent de pagament aquest empresa,
que s’ha de fer càrrec l’Ajuntament quan el jutge ho reclami. Diu que es compensarà en

la garantia definitiva així com amb les dos mensualitats que no se li van pagar.
- El Sr. Adam es feliciten de que les mocions d’ERC prosperin, ja que el govern
municipal ho ha impulsat, referint-se al tema del caixer automàtic del Poble Nou.
El Regidor Sr. Manel Ferré Aixendri formula les preguntes i precs següents:
- Diu que el Sr. Adam Tomà en els mitjans de comunicació ha dit que el Sr. Alcalde
menteix pel que fa al tema de les incompatibilitats. Vol saber si realment és així. El Sr.
Alcalde diu que no cal dir mitges veritats. Diu que no es pot enganyar als mitjans de
comunicació i als ciutadans dient que la informació és parcialment real. Diu que és
difícil entendre que un partit independentista s’abstingui en un tema que defensa la llei
catalana damunt de la llei espanyola. Comenta que al Ple del dia 29/10/2012, ERC va
votar a favor de la moció presentada per PxC sobre la compatibilitat de l’arquitecte
municipal. D’altra banda, al ple del novembre de l’any 2013, ERC, juntament amb CIU
va votar a favor de la declaració de compatibilitat dels treballadors municipals, però al
Ple del 28 d’abril de 2014 ERCA es va abstenir i això és el vaig dir als mitjans de
comunicació. I és aquí on dic que ERC ha tingut una posició mediàtica i crec que ERC
s’hauria de disculpar públicament per afectar l’honorabilitat de l’Alcalde.
El Sr. Adam Tomàs diu que al Ple que es vota a favor de la compatibilitat de
l’arquitecte, voten en base a l’informe emés per la Secretària municipal, al segons ple de
les compatibilitats ens basem en l’informe de la Generalitat perquè optem per
posicionar-se en aquest informe que opta per la legislació catalana, que això quedi clar.
Pel que fa al tercer Ple, on es felicita de la STC diu mitges veritats, ja que hauria de dir
que 17 regidors es van posicionar a favor de la llei catalana. Nosaltres en cas de
judicialització sempre ens abstenim. Diu que l’Alcalde no surt a explicar al Ple pel que
fa referència la sentència sinó que només surt a fer publicitat de l’abstenció posterior i
no de l’acord del Ple al que fa referència la sentència. Demano que consti en acta.
El Sr. Alcalde diu que on hi ha papers callen barbes. Di que va fer referència al Ple on
s’absté. Comenta que ERC no es va manifestar com ha fet sempre. Repeteix que al 2013
vota conjuntament amb CIU i que a l’últim Ple es va abstenir.
El Sr. Adam Tomàs diu que no donaran lliçons d’independentisme a ERC i torna a
preguntar al Sr. Alcalde a quin acord del ple feia referència la sentència, contestant-li
aquest que al de l’aplicació de la legislació estatal o autonòmica en matèria de
compatibilitats que versa sobre l’acord del Ple de 2013.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les catorze hores i vint 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,

