ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 27 DE GENER 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
Sr. Jesús Auré Calvet
Sra. Susanna Sancho Maigí
Sra. Júlia Barberà Manrique
Sr. Daniel Forcadell Ferreres
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat
Sr. Antoni Espanya Forcadell
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert
Sr. Joan Castellano Masdeu
Sr. Germán Ciscar Pastor
Secretari acctal.:
Sr. Ramon Noche Arnau.
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-set de gener 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 del sotasignat, Secretari accidental 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 extraordinària del dia 23 de
desembre de 2013.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 11, reguladora de
la taxa per llicències urbanístiques.
4. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 12, reguladora de
la taxa per l'obertura d'establiments.
5. Aprovació de correcció del Pla de suport a les famílies – any 2013.
6. Resolució d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos.

7. Moció d’Esquerra d’Amposta per a la creació d’un sistema destinat a reduir la quota
de l’IBI a les persones amb pocs ingressos.
8. Moció d’Esquerra d’Amposta per garantir la funció social de la propietat d’un
habitatge i evitar-ne la desocupació permanent.
9. Moció de PxC sobre la modalitat de pagament a la Ciutat.
10. Moció de PxC per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d’entitats financeres i altres grans empreses.
11. Moció de CiU de suport a la proposició de llei per delegar a la Generalitat la
competència de celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
12. Moció de PxC per crear una taxa per l’ús dels equipaments municipals per la
celebració de matrimonis civils.
13. Moció de PxC per estudiar la viabilitat d’aplicar a Amposta el programa “Reforçat
amb nosaltres” que porta a terme l’Ajuntament de Cambrils.
14. Moció d’Esquerra d’Amposta sobre el Casal ampostí de la música.
15. Moció d’Esquerra d’Amposta en defensa del dret de les dones a decidir sobre al
interrupció voluntària del seu embaràs.
16. Moció del PSC – PM sobre petició de canvi de les inversions del pressupost del
2014.
17. 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 25 DE NOVEMBRE DE 2013.
Després de fer-se constar pels Regidors Srs. Antoni Espanya i Adam Tomàs que el
Regidor que va defensar la moció d’Esquerra d’Amposta sobre l’Impost de béns immobles
va ser el Sr. Adam Tomàs i no el Sr. Antoni Espanya com figura a l’esborrany de l’acta,
per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 25
de novembre de 2013.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• J.R.P com a auxiliar informàtic de l’1 de gener al 30 de juny de 2014.
• J.F.B i M.J.M.G com a monitores del Centre obert infantil de l’1 de gener al 30
de juny de 2014.
• D. CH. F. com a Director tècnic del Centre obert juvenil de l’1 de gener al 30 de
juny de 2014.
• M.F.M com auxiliar administratiu del departament d’obre si urbanisme per un
termini de tres mesos a comptar a partir del dia 22 de gener de 2014.
• M.T.R.S, com a auxiliar administrativa de l’OGT del 20 de gener al 19 de juliol
de 2014.
• V.F.Z, com a Director del Centre d’Art Lo Pati del 20 de gener al 19 de juliol de
2014.
• Aprovar l’ampliació de jornada de J.P.B a jornada completa, del 20 de gener al
20 d’abril de 2014, categoria laboral auxiliar de les llars d’infants.

El Ple de la Corporació, resta assabentat.
Els dos punts següents de l’ordre del dia es tracten de forma conjunta per versar sobre el
mateix objecte i haver de seguir idèntica tramitació per a la seva definitiva aprovació.
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
I NÚMERO 12, REGULADORA DE LA TAXA PER L'OBERTURA
D'ESTABLIMENTS
Vist el informe presentat pel Cap de l’Oficina de gestió tributària, per tal d’ajustar la
tarifa de les ordenances fiscals número 11 i 12, per tal que aquestes incloguin el cost de
la publicació al Butlletí oficial de la província, que la Diputació de Tarragona
repercutirà, via domiciliació, a l’Ajuntament d’Amposta.
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre el procediment per a l'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
I vistos els informes de Intervenció i el dictamen de la Comissió d'hisenda, el Ple de
l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, dels
6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i del membre del Grup de PxC i l’abstenció
dels 3 membres del Grup del PSC – PM, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment per l'any 2014 la modificació de les tarifes de les
taxes per la llicència urbanística i l’obertura d’establiments.
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí oficial de la província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament
aprovats.
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària
per l’Ajuntament.
QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya, manifesta l’abstenció del Grups del PSC – PM, després
de preguntar a la Sra. Interventora si és imperatiu que els anuncis els paguin els
interessats o el cost podria assumir-se per l’Ajuntament i amb la resposta de la
funcionària esmentada que podria ser assumit per l’Ajuntament si be explica que aquest

cost sempre ha estat pagat pels interessats, derivant la proposta de modificació de les
ordenances del canvi de sistema de cobrament implementat per la Diputació de
Tarragona que no cobrarà directament als interessats sinó a l’Ajuntament.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta ha votat a favor de
la proposta per quant no suposa cap increment de cost per als interessats.
APROVACIÓ DE CORRECCIÓ DEL PLA DE SUPORT A LES FAMÍLIES – ANY
2013.
Vist l’expedient relatiu als ajuts als perceptors de rendes baixes per l’exercici 2013,
aprovat en sessió plenària de 25 de novembre de 2013.
Atès l’informe presentat per l’Oficina de gestió tributària en el qual s’acrediten
l’existència d’errades de fet o aritmètiques.
Vist l’informe de la Intervenció en el qual s’acredita l’existència de crèdit adequat i
suficient.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el pagament de 656,25 euros en concepte de Pla suport a la família,
segons el detall que consta a l’expedient.
SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que es deriven en càrrec a
l’aplicació pressupostària 519.232.48902.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’Oficina de gestió tributària i Dipositaria
de fons.
RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE GOSSOS
PERILLOSOS.
En data 13 de novembre de 2013 es formula denuncia, a la Sra. M.R.M.R per infracció
de l'article de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, articles 3 i 2 apartat 2 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i articles 3 i 4 del Decret
170/2002 d’ 11 de juny sobre matèria de gossos potencialment perillosos.
En data 13 de novembre de 2013 per l'Alcaldia es decreta la incoació del corresponent
expedient d'inici del procediment sancionador per infracció de l’esmentada Llei
nomenant-se instructor i secretari i proposant una sanció de 150,25 €.
Dit decret es trasllada al presumpte infractor al Sr/a o entitat M.R.M.R.
Durant els 10 dies que té l'interessat per realitzar al·legacions, en el període d'audiència
a l'interessat, s'han formulat les següents al·legacions: “...que el gos no era de raça
perillosa, que el tancat on estava el gos algú el va trencar i que el gos es va trobar mort
el dia 18 de desembre de 2013, i adjunta certificat del veterinari al respecte...”.
Les al·legacions formulades desvirtuen els fets motivants de la instrucció de l'expedient,
i aporten proves suficients que desvirtuen la comissió del fet denunciat, alterant la
possible responsabilitat dels subjectes de mateix contemplada a l'article 237 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Considerant que l'aplicació de la potestat sancionadora de l'Administració precisa de la
demostració de la realització pel presumpte responsable del fet que se li imputa, essent
improcedent a la imposició de cap tipus de sanció sense haver donat compliment a
l'anterior.

Atès que l'instructor no s'ha ratificat en els fets indicats en el butlletí de denuncia
De conformitat amb el que disposen, els articles 53, 131 i 138 de la Llei LRJAP-PAC
30/92 de 26 de novembre .
En base a l'anterior, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11
membres del Grup de CiU, i el del Grup de PxC, l’abstenció dels 3 membres del Grup
del PSC – PM i el vot en contra dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta,
adopta el següent acord:
Estimar les al·legacions presentades per la M.R.M.R contra l'expedient de denúncia
abans esmentat, deixar sense efecte la denuncia formulada i concloure l'expedient.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya indica que el Grup del PSC – PM s’ha abstingut en la
votació per considerar que el motiu pel qual s’accepta l’al·legació pot generar un
precedent que signifiqui afegir un problema més greu respecte el que es objecte del
procediment sancionador donant-se morts casuals dels animals.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta ha votat en contra
per quant no dubtant de la casualitat de la mort de l’animal, l’acceptació d’aquesta
circumstància podria generar-ne moltes de casualitats, d’altra banda el que és objecte de
sanció són uns fets concrets que no es desvirtuen per la mort de l’animal.
El Sr. Alcalde respon que no creu convenient que se’n faci més ressò del motiu al·legat i
que la resolució proposada deriva d’un procediment administratiu en base al qual es
fonamenta la proposta de resolució.
MOCIÓ D’ESQUERRA D’AMPOSTA PER A LA CREACIÓ D’UN SISTEMA
DESTINAT A REDUIR LA QUOTA DE L’IBI A LES PERSONES AMB POCS
INGRESSOS.
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
“El Ple de l'Ajuntament d'Amposta va aprovar el passat mes d'octubre les ordenances
fiscals per al proper any 2014 sense cap modificació rellevant en l’àmbit de l’impost de
béns immobles, que es va congelar malgrat les pujades que es van produir en anteriors
anualitats. De fet, aquest impost s’ha duplicat en l’última dècada.
Més recentment, ERC d’Amposta vam defensar, sense èxit i arran d’una moció sobre
l’impost de béns immobles, crear un sistema destinat a reduir fins al 50 % la quota
íntegra de la contribució de persones amb ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional.
I és que, tot i que el consistori preveu el fraccionament d’aquest impost, aquesta mesura
facilitadora no dóna resposta a les grans dificultats econòmiques en què es troba la
població d’Amposta, que pateix d’una manera molt intensa els efectes de la crisi amb un
elevat índex d’atur.
El Grup Municipal d’ERC d’Amposta considera prioritari atendre aquest aspecte que
causa estralls entre la població que no té prou diners per fer front a les seves obligacions
tributàries amb l’administració local i, per aquest motiu, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Discutir en la Comissió d’Hisenda la creació d’un sistema destinat a reduir la quota
de l’impost de béns immobles a les persones amb pocs ingressos d’acord amb
l’ordenament jurídic vigent.
2. Donar un dictamen sobre aquest estudi en el termini màxim de 30 dies hàbils a

comptar a partir de l’endemà de la celebració del Ple del mes de gener de 2014.”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada en el seus termes pel Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC està d’acord en sentar-se per
cercar solucions que fins i tot podrien incloure recàrrecs de l’Impost per als immobles
desocupats, per tant donarà suport a la moció sempre que la solució sigui viable i
serveixi per donar un cop de ma a qui més ho precisa.
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta el recolzament del Grup del PSC – PM
indicant que consideren que la moció busca posar en evidència els problemes que
genera el pagament del principal impost municipal, Esquerra ha fet un evident esforç
per presentar un redactat jurídicament impecable que els sembla be per anar més enllà
del fraccionament del pagament aplicat per l’Ajuntament i pensen que hauria d’incloure
una moratòria i fraccionament sense recàrrec que permeti donar resposta a les situacions
conflictives.
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré diu que el Grup de CiU considera l’IBI un ingrés
fonamental per a les arques municipals i per mantenir els serveis, a més a més és un
impost equitatiu, per tant davant una proposta de dubtosa legalitat i de difícil aplicació i
que pot generar injustícies si es pretén realitzar de forma general no poden donar-li
suport; altra cosa és que les persones en especials situacions de dificultat acudeixin als
serveis socials municipals des d’on es fa tot el possible per ajudar-los. Pel que ha dit el
Grup de CiU votarà en contra de la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que per part de l’equip de govern s’ha argumentat la
dificultat del procés daplicació; però, tot i respectant la posició adoptada, no poden
considerar aquesta argumentació com aplicable per rebutjar la moció, per quant, com ha
dit, hi ha ajuntaments que ho estan aplicant.
El Sr. Alcalde intervé dient que cada ajuntament actua com considera més oportú i que
en el seu parer l’IBI és un impost equitatiu que genera els recursos que ham permès
aprovar un pressupost que posa accent en les necessitats socials (Pla de suport a les
famílies ampliat, increment d’aportacions a ONG’s, etc.) mentre que la reducció de la
recaptació per aquest impost hauria de comportar la minoració de les aportacions
municipals a les persones amb menys recursos. Referint-se a la moció presentada en
l’anterior sessió plenària reitera que era il·legal, extemporània i amb moltes dificultats
per la seva aplicació, per exemple en cas de persones que un cop reconegut el benefici
passessin a tenir uns ingressos que no els hauria permès accedir-hi. En aquest darrer
aspecte el Regidor Sr. Adam Tomàs diu que no pot ser fonament per la denegació, ja
que com passa en totes les subvencions o beneficis fiscals que depenen de la situació
econòmica del beneficiari aquesta pot canviar un cap atorgada la subvenció o el benefici
fiscal.
Després d e les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, 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, acorda rebutjar la moció que ha estat transcrita.
Davant la presentació per part de la Plataforma d’afectats per la hipoteca d’una moció
per ser tractada en la present sessió plenària, la qual es assumida per la totalitat dels
Grups municipals es retiren a proposta dels Grups municipals que les han presentant les

mocions d’Esquerra d’Amposta per garantir la funció social de la propietat d’un
habitatge i evitar-ne la desocupació permanent (punt número 8 de l’ordre del dia ) i de
PxC per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats
financeres i altres grans empreses (punt número 10 de l’ordre del dia ).
MOCIÓ DE PXC SOBRE LA MODALITAT DE PAGAMENT A LA CIUTAT.
Seguidament es dona compte de la moció amb el tenor literal següent:
“Un cap acabada la campanya de nadal u les rebaixes, constatem que la crisi econòmica
es segueix fent notar en el sector del comerç. Els marges amb que es veuen obligats a
treballar són mínims i les necessitats de ser competitius i baixar preus s’han consolidat.
En aquest entorn, cada cop són els ciutadans que utilitzen com a mitjà de pagament la
targeta de crèdit, sovint com a hàbit adquirit i desconeixent que aquesta forma suposa
un cost no només per l’usuari sinó també per l’establiment comercial.
Així doncs, per cada transacció que fem a la ciutat, una part se la queden les entitats
financeres, encarint els productes que consumim.
Una forma de recolzar el comerç de proximitat i el teixit empresarial local és promoure
la conscienciació dels consumidors sobre aquests marges de benefici dels bancs perquè,
fent ús de la seva llibertat d’elecció, puguin optar amb ple coneixement a pagar en
efectiu. Per evitar desconfiança, resulta important que aquesta informació l’ofereixi
l’administració pública i no que ho hagi de fer el propi comerciant.
Com més es redueixin els pagaments amb diners de plàstic a través d’entitats financeres,
més possibilitats tindrem que aquesta reducció de costos acabi revertint en una reducció
de preus.
Acords:
1. Que el govern posi en marxa una campanya sobre els costos que té el pagament amb
targetes de crèdit en els establiments de la ciutat, perquè la ciutadania tingui
coneixement sobre quina part dels diners que paguen se’n va directament a les entitats
financeres.
2. Quer aquesta campanya estigui llesta per a la propera campanya de rebaixes i que es
desplegui en les èpoques de major consum, tant a l’estiu com per la campanya de
nadal.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya indica que el Grup del PSC – PM s’abstindrà en la
votació per considerar que aquesta és una decisió de llibertat empresarial en ser
l’empresari el primer interessat en informar al client sobre els avantatges del pagament
en efectiu i aquest també pot optar per aquest sistema. El Sr. Ciscar replica que la moció
no pretén imposar res simplement crear una consciència social a partir de facilitar
informació i que si la informació es dona des d’un ens oficial com l’Ajuntament podrà
ser més efectiva que si es facilitada pels comerciants.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta, tot i valorar el fons
de la moció, no li donarà suport per quant pensen que l’empresari i el client tenen plena
llibertat per escollir.
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré exposa que el Grup de CiU entén la proposta i
l’actitud per quant algunes actuacions poden ser abusives; però, els comerciants poden
creure que aquesta modalitat de pagament incentiva el comerç, per tant han de ser

aquests qui lliurement facilitin la informació als seus clients i que la campanya sobre el
cost de l’ús de les targetes de crèdit ja està feta pels mateixos bancs, per la qual cosa
votaran en contra de la moció.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot a favor
del membre del Grups de PxC, l’abstenció dels 3 membres del Grup del PSC – PM i el
vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU i dels 6 membres del Grup d’Esquerra
d’Amposta, acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DE CIU DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER DELEGAR A LA
GENERALITAT LA COMPETÈNCIA DE CELEBRAR UN REFERÈNDUM SOBRE
EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA.
Tot seguit es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“El 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament va constatar la
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Aquesta resolució va ser reafirmada de
manera clara i inequívoca posteriorment a les eleccions al Parlament del 25 de
novembre.
En aquesta direcció, el 23 de gener de 2013 la Cambra catalana va aprovar la Declaració
de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per iniciar el procés per fer efectiu
l’exercici del dret dels ciutadans i les ciutadanes a decidir el seu futur polític col·lectiu.
En compliment d’aquest mandat i apel·lant a la qualitat democràtica del país, en la
darrera sessió del 16 de gener de 2014, el Ple del Parlament ha aprovat per una àmplia
majoria de 87 vots a favor, 43 vots en contra i 3 abstencions la proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés de Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la
Generalitat de Catalunya de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya amb el següent article únic:
1. Es delega a la Generalitat de Catalunya la competència per autoritzar, convocar i
celebrar un referèndum consultiu perquè els catalans i catalanes es pronunciïn sobre el
futur polític col·lectiu de Catalunya, a partir dels termes que s’acordin amb el govern
de l’Estat i de les condicions que s’exposen en els apar- tats següents.
2. El referèndum s’ha de convocar i celebrar abans que finalitzi l’any 2014, sense que
coincideixi amb períodes electorals, ni amb una data d’alt contingut simbolicopolític.
3. La convocatòria del referèndum la farà el Govern de la Generalitat.
4. El procediment per realitzar el referèndum i les se- ves garanties, seran les que
determina la legislació reguladora dels processos referendaris i electorals, i, si s’escau,
en el decret del Govern de la Generalitat que convoqui el referèndum.
Per tot això, el Grup municipal de CiU proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
acords:
Primer. Donar suport a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la
Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència
per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya;
aprovada pel Parlament de Catalunya el 16 de gener de 2014.
Segon. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i als portaveus de tots els grups
parlamentaris, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al
Govern espanyol.”
Intervencions dels membres:

Defensa la moció en els seus propis termes el Regidor Sr. Josep Manel Ferré
El Regidor Sr. German Ciscar diu que en aquesta moció com en altres sobre el mateix
assumpte el Grup de PxC s’abstindrà en la votació, per una vegada està d’acord amb la
CUP i pregunta perquè no fer un referèndum, com va proposar, sobre les retallades.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM s’abstindrà en la votació
com a conseqüència de la diversitat existent en el propi partit.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta donarà suport a la
moció encara que no els agrada demanar permís per fer un referèndum; però, que s’ha
de donar una imatge de força amb el màxim possible de forces polítiques donant suport
a la iniciativa per tal de poder votar en llibertat en un procés en que tots els partits
polítics puguin demanar el recolzament als votants sobre les seves posicions.
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta que no entén la posició d’Esquerra, que
després de donar suport a una moció en contra de els retallades en la sanitat, dona suport
a l’aprovació del pressupost de la Generalitat que recull aquestes retallades a canvi
d’alguna cosa tant incerta com d’una pregunta. Respon el Regidor Sr. Tomàs dient que
ERC està convençuda de que ha de portar-se el procés més enllà de l’Estat espanyol i
per això han donat suport a la proposta de llei. ERC sempre s’ha posicionat al costat del
país i si allò comporta a una posició residual en el mapa electoral de Catalunya ho
acceptaran.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 11 membres del Grup de CiU i dels 6 membres del Grup d’Esquerra
d’Amposta i l’abstenció dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup
de PxC, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita.
MOCIÓ DE PXC PER CREAR UNA TAXA PER L’ÚS DELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS PER LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS.
A continuació es dona compte de la moció següent:
“Diversos municipis de Catalunya ja disposen d’aquesta ordenança Hospitalet (adjunto
ordenança), Mataró, ...
Aquesta ordenança ve motivada per la voluntat d’oferir als ciutadans de la nostra ciutat
la possibilitat si així ho desitja d’utilitzar els equipaments municipals per celebrar el seu
casament.
Aquesta taxa quedaria subscrita a aquells espais públic que consideréssim adients i amb
la taxa que creguéssim oportuna. Això s’hauria d’estudiar.
En tot moment aquesta taxa seria optativa o de lliure elecció, ja que la possibilitat de
celebrar el casament a l’ajuntament restaria gratuïta.
El que es pretén es oferir la possibilitat de celebrar aquesta cerimònia a uns espais
públics on els ciutadans puguin sentir-se més a gust. On els records i els reportatges
fotogràfics siguin del nostre paisatge, del nostre municipi.
A més seria així, també una nova font d’ingressos, que en època de crisi sempre va bé.
Estem parlant d’oferir un servei al ciutadà a cost zero per l’ajuntament.
El ciutadà podrà escollir-lo o no. I crearem una nova font d’ingressos.
Tots sortim guanyant els ciutadans i l’ajuntament.
Acords:
Crear una taxa per a l’ús dels equipaments municipals per a la celebració de matrimonis
civils.”

Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que està redactada el Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta l’abstenció del Grup del PSC – PM en tant en
quant no veuen correcte aplicar un càstig econòmic a aquelles parelles que en aquesta
complicada situació econòmica es volen casar. Està clar que manquen recursos per
l’Ajuntament; però, no creuen que s’hagi d’aplicar la mesura proposada, excepte en el
cas en que l’actuació generi despeses per l’Ajuntament.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta no donarà suport a
la moció.
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré manifesta el vot en contra del Grup de CiU indicant
que l’exemple del Jardí del Bou no pot ser d’aplicació per quant no és de titularitat
municipal i que si es volen utilitzar altres instal·lacions municipals per alguna celebració
posterior a l’acte ja existeix una ordenança fiscal municipal que regula el pagament per
aquest ús.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot a favor
del membre del Grups de PxC, l’abstenció dels 3 membres del Grup del PSC – PM i el
vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU i dels 6 membres del Grup d’Esquerra
d’Amposta, acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DE PXC PER ESTUDIAR LA VIABILITAT D’APLICAR A AMPOSTA EL
PROGRAMA “REFORÇAT AMB NOSALTRES” QUE PORTA A TERME
L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS.
Tot seguit es llegida la moció que diu:
“En època de crisi, i amb les retallades que estem patint en tots els sectors, en especial
l’educació.
Cal buscar totes les ajudes possibles, tot suma per petit que sigui.
L’educació és un pilar bàsic de la nostra societat del benestar i el que hem de fer és
defensar-la i reforçar-la en al mesura de les nostres possibilitats. Tots els pares volem la
millor educació per als nostres fills, al marge d’ideologies.
Aquest programa que l’ajuntament de Cambrils ha demostrat que és viable i profitós
pels alumnes (adj. Pàgina ajuntament), seria bo d’estudiar la possibilitat d’aplicar-lo
aquí Amposta.
No considero que l’Ajuntament hagi de ser menys solidari, per això voluntaris hi ha i
han estat treballant en aquest camp.
Els mitjans els tenim. Només cal la voluntat d’ajuda en al mesura de les nostres
possibilitats reforçar l’educació dels xiquets i xiquetes del nostre municipi.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya exposa el recolzament a la moció del Grup del PSC –
PM, tot i que han de fer notar que per a molts llicenciat els únics ingressos provenen de
realitzar classes particulars de reforç.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta votarà a favor de la
moció, en entendre que hi ha famílies que no poden fer front a les despeses que
representa el reforç en els estudis dels seus fills, encara que donada la competència que
pot suposar, com ha manifestat el portaveu del Grup del PSC – PM, caldria regular les
condicions familiars que permetessin l’accés al programa.

La Regidora delegada de serveis socials, Sra. Laia Subirats diu que com ja va explicar
en la Comissió informativa s’està treballant en aquest aspecte disposant de 7 voluntaris
que realitzaran el reforç per als joves i, a més a més, realitzaran ensenyament de francès
i arts marcials, el programa que es posarà en marxa el proper mes de febrer està
controlat per les Regidories de serveis socials i ensenyament i es durà a terme el nou
local del que disposa l’Ajuntament.
El Regidor Sr. Ciscar diu que li sembla perfecte que es facin cursos; però la seva moció
no va referida a nens en situació de risc d’exclusió social, sinó que parla de temari
concret i de classes de reforç de les matèries escolars amb professors que els donin
suport, les quals no són excloents amb les que s’organitzaran dintre del programa a que
es refereix la Regidora delegada de serveis socials, però que no apareixen enlloc.
Respon la Regidora Sra. Laia Subirats que precisament en aquest tipus d’activitats de
reforç consisteix el programa que va explicar a la Comissió informativa, per la qual cosa
el Grup de CiU no recolzarà la moció.
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup
del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del
Grups de CiU, acorda no aprovar al moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ D’ESQUERRA D’AMPOSTA SOBRE EL CASAL AMPOSTÍ DE LA
MÚSICA.
Seguidament es dona compte de la moció que literalment diu:
“A finals de l’any 2010, l’Ajuntament d’Amposta va inaugurar el Casal Ampostí de la
Música, un espai per poder assajar sense molestar els veïns, tocar i fins i tot enregistrar
maquetes. La inversió d'aquest equipament va ser d'uns 200.000 €, dels quals 138.000
van anar a càrrec de Generalitat de Catalunya.
Aquest local, situat al polígon de Tosses, ocupa uns 200 metres quadrats i compta amb
diversos bucs d'assaig; també inclou un estudi de gravació per poder enregistrar
maquetes, a més d'una sala d'audicions per fer concerts de petit format o lliçons
magistrals.
El consistori té previst treure’n a concurs la gestió amb l'objectiu que se’n faci càrrec
alguna de les entitats que representen els grups de música locals, però aquest espai no és
de titularitat municipal. De fet, cada mes, l’Ajuntament d’Amposta abona pel seu
lloguer la quantitat aproximada de 1.500 € al propietari del local, que té els comptes
embargats des de fa molt temps.
Aquesta situació, òbviament, no és la millor per emprendre un procés de licitació com el
que pretén impulsar l’Ajuntament d’Amposta. Per aquest motiu, el Grup Municipal
d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Iniciar el procediment per treure a concurs la gestió del Casal Ampostí de la Música un
cop l’Ajuntament d’Amposta sigui el propietari del local que s’ocupa en aquests
moments
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta que té informació sobre la no existència de cap
procediment obert per l’adjudicació de la gestió, com tampoc cap sobre la compra,
encara que si s’està negociant la rebaixa del preu del lloguer; entén que la compra del

local ara per ara és difícil destinar els recursos a aquesta inversió ja que el marge de
maniobra en el pressupost per a inversions és nul. Com que la situació actual li sembla
correcta, votarà en contra de la moció.
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta el suport a la moció del Grup del PSC – PM ja
que de la seva redacció sembla que es demani la negociació amb l’entitat bancària
propietària per arribar a un lloguer amb opció de compra. En el seu parer juntament a
més de decantar-se pel lloguer amb opció de compra es deuria negociar la rebaixa del
preu del lloguer. El Sr. Alcalde respon que el Grup del PSC – PM critica les inversions
del pressupost i diu que estaria d’acord amb la compra del local que no és de les que el
mateix Grup proposa; respecte el manteniment de l’opció de compra de l’Hospital no
estan d’acord; però si donen suport a una figura idèntica. Replica el Sr. Espanya que no
té res a veure un lloguer de 1.500 euros amb un altre de 15.000 euros mensuals essent
evident que el seu Grup té perfecte dret a opinar sobre les propostes d’inversió que es
presenten.
El Regidor delgat de joventut, Sr. Eros Esquerré diu que el dins del pla estratègic no
s’ha tirat endavant la licitació de la gestió del Casal, en aquest moments s’estan
realitzant les gestions per reduir el preu del lloguer del local, el resultat de les quals es
facilitarà a la Comissió informativa. Ara per ara tot segueix igual per als grups usuaris
del Casal. Pel que ha exposat el Grup de CiU no recolzarà la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que no es descarta que, aprofitant la situació
econòmica actual, es pugui tancar algun pacte per aconseguir accedir a la propietat del
local, que per al seu destí està molt ben ubicat, per tal que la inversió realitzada en el
mateix resti en el patrimoni municipal.
El Sr. Alcalde diu que entenent l’esperit de la moció, els acords que es proposen són
literals, no s’està realitzant cap mena de tramitació sobre el reglament d’ús, com tampoc
és voluntat l’adquisició del local, encara que si s’estigués en disposició de realitzar la
inversió, a banda de negociar la rebaixa del preu del lloguer, ja es traslladaria per la
realització dels ajustos pressupostaris.
Després de les intervencions transcrites el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del Grup
del PSC – PM i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU i del membre del
Grup de PxC acorda no aprovar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ D’ESQUERRA D’AMPOSTA EN DEFENSA DEL DRET DE LES DONES
A DECIDIR SOBRE AL INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS.
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes la Regidora Sra. Susanna Sancho.
El Regidor Sr. German Ciscar explica que aquesta és una moció que ja ha estat objecte
de debat en el Ple, per tant es remet a l’argumentació del seu Grup en aquell moment i
indica que la seva posició serà la mateixa que llavors que ara es reprodueix: “el Grup de
PxC, està d’acord amb la possibilitat d’interrompre l’embaràs en cas de perill per a la
salut de la mare; però, no com ara que, amb la regulació de la Llei de 2012, l’al·legació
d’existència de risc psicològic per la mare ha suposat un autèntic col·lador que ha donat
lloc a que ciutadanes d’altres països europeus hagin vingut a Espanya a avortar.
L’argumentació de que una regulació restrictiva no redueix el número d’avortaments
també pot aplicar-se a una regulació permissiva, per tant no ha de ser aquest tipus de

regulació la que permeti no assumir responsabilitats derivades d’actuacions personals.
En darrer lloc indica que ningú pot decidir sobre la vida d’una altra persona. Per tot el
que ha exposat el Grup votarà en contra de la moció.”
.El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que la moció si be semblant a la que va presentar en
el seu moment el Grup del PSC –PM no és idèntica, ja que de la lectura del segon punt
proposat com acord sembla que es postuli per l’avortament lliure amb la qual cosa el
seu Grup no està d’acord, per la qual cosa només votaran a favor de la moció si aquest
segon punt es modifica. El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra
d’Amposta, estant d’acord amb la regulació de la norma anterior retira aquesta proposta
d’acord.
El Sr. Alcalde diu que aquest assumpte ja va ser debatut en anterioritat i manté que com
llavors s’està davant una proposta que el propi President del Govern espanyol ha dit que
està subjecta a modificacions, per tant com ja va fer anteriorment, el Grup de CiU dona
llibertat de vot als seus membres.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu no es demana a la resta de Grups la seva posició sobre
la idoneïtat de la presentació de la moció, sinó sobre el seu fons.
Amb les intervencions anteriors el Ple de la Corporació, sotmet la moció la votació amb
el resultat següent:
Vots a favors: 12, dels 3 membres del Grup del PSC – PM, dels 6 membres del Grup
d’esquerra d’Amposta i dels membres del Grup de CiU, Srs. Francesc Paz, Josep Antoni
José i Laia Subirats.
Abstencions: 5, dels membres del Grup de CiU, Srs, Manel Ferré, Isabel Ferré, Eros
Esquerré, Maria del Mar Panisello i Josep Garriga.
Viots en contra: 4, del membre del Grup de PxC i dels membres del grup de CiU, Srs.
Rosa Pertegaz, Josep Antoni Obalat i Josep Manel Ferré.
Amb el resultat de la votació, es declara aprovada la moció següent:
“La interrupció voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits
socials, atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la
seva pràctica.
La Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l'embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010, permet la interrupció voluntària de
l'embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas
endavant en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 41
de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en supòsits
com l'anterior aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona
embarassada, presumpció de defectes del fetus i violació).
El ministre de Justícia del govern espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va presentar el
desembre passat l'esborrany de la Llei d'avortament. Aquest document suposa una
retallada i una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El
ministre, juntament amb els sectors més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió
d'una dona que decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada.
Aquests mateixos, pretenen decidir sobre el cos de les dones i coartar la seva llibertat de
decisió.
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar
que aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment
de la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.

Una modificació de la llei, en els termes que ha avançat el ministre de Justícia, per
restringir l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions
precàries, que posaran en risc la salut de les dones i afavorirà les desigualtats socials, ja
que els viatges a països on permetin l'IVE només se’ls podran permetre aquelles dones
que puguin assumir-ne la despesa econòmica.
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictats morals ideològics
impulsats pels sectors ultraconservadors. Per aquest motiu, el Grup Municipal
d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar al Ministeri de Justícia la retirada de l'avantprojecte de la llei d'avortament, ja
que suposa una regressió en els drets de les dones.
2. Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4 % com a mesura de
prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties de transmissió sexual.
3. Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el procés, amb la
major celeritat possible, de l'elaboració de la Llei sexual i reproductiva pròpia de
Catalunya.
4. Fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència
del Congrés de Diputats i al ministre de Justícia.”
MOCIÓ DEL PSC – PM SOBRE PETICIÓ DE CANVI DE LES INVERSIONS DEL
PRESSUPOST DEL 2014.
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
“En el Ple del passat 23 de desembre, l’equip de Govern va aprovar en solitari els
pressupostos del 2014 de la nostra ciutat. El vot contrari del nostre grup municipal va
venir motivat principalment per la gestió de l’Hospital i pel decret de gratificacions,
però també per les discrepàncies amb el destí de bona part de les inversions per aquest
nou any.
Consideren innecessari gastar 400.000 euros en convertir en zona de vianants el Carrer
Major i la Plaça de l’Ajuntament i destinar-ne 450.000 a l’habilitació d’una nova oficina
de turisme, quan ja en tenim una que funciona. Coincidim que són dues actuacions que
a mig termini poden ser interessants però no en aquests moments quan el prioritari seria
falcar l’economia productiva, modernitzar els equipaments i instal·lacions municipals
perquè generin menys despesa i mantenir l’important patrimoni de les entitats de la
ciutat. Entenem que seria prioritari apostar per la millora de la xarxa de camins rurals,
modernitzar tota la xarxa d’enllumenat públic que genera la despesa corrent més
important de la ciutat, més de 400.000 euros, i la introducció progressiva en tots els
edificis municipals d’energies renovables o alternatives als combustibles tradicionals
entre d’altres. Per aquest motiu, demanem que el Ple de l’ajuntament d’Amposta aprovi
la següent proposta d’acord:
Que en el marc de les comissions informatives municipals d’Urbanisme i Hisenda es
consensue una nova proposta d’inversions pel 2014 que contemple el repartiment dels
850.000 euros destinats inicialment a la peatonalització del carrer Major i la plaça de
l’ajuntament i a habilitar una oficina de turisme a, entre d’altres:
• Incrementar la partida de millora i arranjament de la xarxa de camins rurals.
• Implementar mètodes d’optimització i estalvi energètic en la xarxa d’enllumenat
públic i en tots els equipaments i instal·lacions municipals.

•

Signar convenis amb les entitats locals que disposen de seu social pròpia per
ajudar-los al manteniment de les seus instal·lacions, seguint la línia del que s’ha
fet amb el Casino.
• Començar a arranjar els edificis de la Plaça del Castell com a espais
complementaris d’ESARDI.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Antoni
Espanya.
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC fonamentalment per
la petició d’incorporació de la inversió en el canvi d’enllumenat públic.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el Grup d’Esquerra d’Amposta està d’acord
amb el conjunt de la moció de modificar les inversions previstes en el pressupost,
encara que no està d’acord amb totes les propostes que incorpora la moció si recull dues
que defensa Esquerra: la substitució de l’enllumenat i l’habilitació dels edificis de la
zona del Castell, per tant donaran suport a la moció.
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern no donarà suport a la moció, ja va exposar que
el pressupost per a 2014 és el més participatiu dels que fins ara s’han aprovat en haverse realitzat reunions prèvies amb les entitats del municipi per conèixer les necessitats,
encomanant adreçar-lo a la despeses a l’àmbit social i a la millora de la via pública,
essent part d’aquesta millora l’arranjament dels carrers i ell personalment va recollir la
conformitat amb la proposta del carrer Major. Pel que fa a les propostes de la moció
presentada, recorda: el pressupost preveu un increment de la despesa en conservació de
camins del 40%; amb aplicació d’un conveni amb el CODE es procedirà a la posta en
marxa de l’auditoria energètica que comportarà una minoració en la despesa; pel que fa
a convenis amb les entitats dubta que hi hagi altre ajuntament que tingui tants locals
cedits a les entitats com aquest i en quant a les societats musicals cal deixar constància
dels convenis existent que cada any incrementen l’aportació municipal; finalment els
edificis del Castell s’ha obert una partida al pressupost per tal de veure si serà possible
aplicar el superàvit per a inversions i si aquesta és una de les que puguin ser possible
se’n parlarà. L’equip de govern considera que abans que actuar sobre els edificis del
Castell és millor per als interessos del municipi actuar en l’escorxador vell per crear un
centre d’interpretació del Delta que s’ajusta més a les necessitats del poble, en tant en
quant serà un equipament que ha d’ajudar a revitalitzar l’economia del municipi.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que la explicació del Sr. Alcalde no el convenç i que
no pot creure l’afirmació sobre el consens de les entitats en l’actuació sobre el carrer
Major per la qual cosa demana li mostri aquest acord, un increment de la partida de
conservació de camins en un 40% sobre un pressupost ínfim no representa res; és cert
que l’ajuntament és pioner en la cessió de locals a entiatts; però, allò no priva de
realitzar convenis amb altres entitats com s’ha fet amb el Casino, per recuperar el
patrimoni de la Ciutat, per tant el que ha de dir-se clarament és que no interessa i no
enredar als ciutadans, ja que aquestos en definitiva saben perfectament el que volen i
quines explicacions han de creure. El Sr Alcalde respon que no ha de tenir cap dubte
sobre el consens amb l’arranjament del carrer Major i que ja es veurà a qui creuen els
ciutadans si a ell o al Sr. Espanya.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup

del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del
Grup de CiU, acorda no aprovar la moció transcrita.
PRECS I PREGUNTES.
En primer lloc es dona lectura a la pregunta presentada per escrit pel Grup municipal
d’Esquerra d’Amposta que diu:
“1. Que en la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis
de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de
cooperació local de Catalunya, any 2013, Amposta apareix en l’Annex 2, conjuntament
amb els municipis que no percebran cap import.
2. Que el nostre Grup desconeix els motius pels quals el departament de Governació i
Relacions Institucionals ha exclòs a Amposta i si l’Ajuntament ha presentat cap al·legació
per expressar el seu posicionament disconforme.
3. Que l’article 20 del Reglament Orgànic Municipal preveu la contestació ordinària en
sessió plenària de preguntes plantejades per escrit.
Per la qual cosa, sol·licito:
Que l’Ajuntament d’Amposta ens informi, en la propera sessió que durà a terme el Ple
d'aquest Ajuntament, sobre l’exclusió d’Amposta en la relació de municipis que percebran
part del Fons de cooperació local de Catalunya i, en el cas que s’hagi fet, de les
al·legacions que ha presentat a la Generalitat per manifestar el seu desacord.”
El Sr. Alcalde respon la pregunta dient que és evident que l’equip de govern prioritza
l’interès de la Ciutat respecte els del seu partit i per aquest motiu el passat dia 10 de gener
van presentar al·legacions mostrant el desacord sobre la distribució del Fons de cooperació
local de Catalunya. D’aquest escrit se’n traslladarà còpia a la resta de Grups municipals.
El Regidor Sr,. German Ciscar formula les preguntes següents:
1. Va demanar informació a la Comissió d’hisenda sobre la quantitat deixada d’ingressar
del Fons de cooperació de Catalunya i pregunta si és cert el que publica el Diari de
Tarragona sobre la proposta de recuperar-la en els propers 3 anys, el Sr. Alcalde respon
que en una conversa de la passada setmana amb el Conseller d’Economia va dir que
s’estava estudiant però que no havia res segur. El Sr. Ciscar diu que l’Ajuntament de
Tarragona ha anunciat que acudirà a la via contenciós – administrativa i demana que
s’estigui damunt per veure si es pot aconseguir alguna cosa. El Sr. Alcalde respon que les
entitats municipalistes s’han posat sobre l’assumpte considerant que es deurà veure la seva
actuació.
2. Formula un prec d’instal·lar aparcadors de bicicletes a un centre educatiu existent a la
plaça de la Pau, respon el Regidor Sr. Josep Antoni José que n’hi ha d’instal·lats a tots els
centres educatius de la Ciutat.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM tenia 4 preguntes
preparades però atenent l’hora no en formularà cap.
El Regidor Sr. Adam Tomàs formula les preguntes i precs següents:
1. En una trobada amb els membres del Club de pesca han estat informats que estan
pendents de l’autorització per poder canviar la tanca dels terrenys i pregunta en quina
situació està i si s’han fet gestions per l’obtenció de dita autorització. El Sr. Alcalde respon
que formulada la petició i presentada la documentació requerida per la Generalitat de
Catalunya estan pendents de rebre 2 dels 4 informes que es precisen per l’atorgament de
l’autorització per la substitució de la tanca. Altra cosa és la tramitació del Pla especial que

haurà d’aprovar-se.
2. Els veïns han demanat de veure si es pot realitzar alguna actuació per evitar situacions
com la de la passada setmana d’entrada de camions de grans dimensions pel pont vell que
col·lapsen la circulació, no essent possible la instal·lació d’un limitador de gàlib pensa es
podria instal·lar una senyal informativa lluminosa. El Regidor Sr. Josep Garriga coincideix
amb la impossibilitat d’instal·lació d’un limitador de gàlib ja que aquesta afectaria els
petits camions de reparto i diu que hi ha 5 senyals informatives per evitar aquesta
circulació. El Sr. Alcalde diu que recull el prec.
URGÈNCIES.
Acabat l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i, prèvia la seva declaració
d’urgència, adoptada per unanimitat, es tracta l’assumpte i s’adopta l’acord següent.
MOCIÓ DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA ASSUMIDA
PER TOTS ELS GRUIPS POLÍTICS MUNICIPALS MOCIÓ PER LA SANCIÓ DELS
IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS
FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES.
Finalment es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats
més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer
front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne,
enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió
social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a
l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a
Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat,
només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges
per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge
habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els
rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del
Consell General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de
mitjana.
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix
una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia
Habitacional en el estado español , elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat
espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3
milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc
social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera
instància l’impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la
ciutadania.

El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als
municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social
dels qui es veuen abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària.
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es
mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè
es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat
són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la
funció social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el
dret de propietat.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons
de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc
dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària
(SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir
les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons
perdut, no han implicat cap contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin
l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el
mandat constitucional de l'article 47 de la CE.
Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals
(PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans
de les entitats financeres, tal i com venen reclamant des de fa temps les
Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Fomentar i garantir la funció social de
l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús
antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l’administració
per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions
locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions locals, com
ara Terrassa, han respost a la iniciativa de la PAH, i havent esgotat les mesures de
foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han
iniciat procediments sancionadors.
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC)
estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i
injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits
l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes
d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà
de dictar una resolució.

L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions
han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com:
l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris
d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el
impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal estat; la
possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els gestioni en
règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com
penalitzadores.
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de
qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi
adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i
131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a
900.000 euros. Cal destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC,
les quantitats obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques
destinades a garantir el dret a l’habitatge.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord
al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una
situació d'emergència habitacional.
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels
següents acords per part del Ple municipal:
ACORDS:
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament
existent , que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la
desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei
18/2007.
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar
els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que
són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l'administració
i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de
l'administració.
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació
permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que
estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que
cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de
foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta
situació.
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el
termini fixat no s’ha produït l'ocupació de l'immoble.

Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir
la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.”
Intervencions dels membres:
La Regidora delegada de serveis socials, Laia Subirats explica les actuacions realitzades
per determinar els habitatges buits amb la finalitat de que un percentatge d’aquestos passi a
oferir-se en condicions de lloguer social, indicant que si no hi ha acord, que és difícil,
l’Ajuntament podrà iniciar les actuacions demanades per la Plataforma d’afectats per la
hipoteca.
El Sr. Alcalde intervé indicant que davant la presentació de la moció per part de la
Plataforma, els portaveus de tots els Grups municipals va acceptar la seva discussió en
aquesta sessió plenària.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a aquesta moció i a
totes les que es puguin presentar en aquest sentit; però, que a cadascú se li ha de reconèixer
el que es seu, qui fa la feina ha d’emportar-se el reconeixement i el Grup de PxC va
presentar una moció a la sessió del Ple del mes de novembre de 2012 amb un contingut
idèntic a la que es presenta avui que va ser aprovada per unanimitat de tots els Grups
municipals, sense que des de l’Ajuntament s’hagi mogut fitxa fins que ho ha fet
l’Ajuntament de Terrassa. El seu Grup no tindrà titulars per haver fet la feina; si be no creu
que un cop debatut un assumpte s’hagi de tornar a presentar una moció idèntica per
aconseguir titulars aprofitant la feina ja feta.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció, el
seu Grup ha intentat fer veure la problemàtica del pagament de l’IBI sense que s’hagi
aconseguit, la qual cosa no s’ha acceptat. En qualsevol cas se n’alegren que l’Ajuntament
es posi en marxa en aquesta línia i ofereix la seva col·laboració en allò que sigui necessari.
El Regidor Sr. Jesús Auré indica que hi ha un aspecte clau que deriva dels acords signats
sobre el qual l’Ajuntament poca cosa pot fer, mentre que si podria actuar sobre els
impostos municipals: IBI i plusvàlua, sobre el segon si es va aconseguir acord a partir de la
proposta del seu Grup, no així sobre l’IBI. En qualsevol cas si algú treballa bé mereix el
reconeixement i en aquest cas els resultats de la tasca de la Plataforma d’afectats per la
hipoteca apareixen cada dia a la premsa, el mèrit no és de qui presenta una moció, sinó
d’aquells que fan el treball, per aquest motiu han retirat la moció presentada pel seu Grup
que resta integrada dintre de la que es debat per ser més complerta. Continua demanant que
l’Ajuntament treballi pel compliment dels acords de forma conseqüent i no a salto de mata,
com va dir la pròpia Regidora de serveis socials, amb la finalitat d’aconseguir els objectius
fixats a la moció. Acaba felicitant a la Plataforma d’afectats per la hipoteca pel seu treball i
indica al portaveu del Grup de PxC que la funció dels membres del Consistori és ajudar als
ciutadans i no treure pit per presentar mocions.
La Regidora Sra. Laia Subirats replica dient que la moció que Esquerra d’Amposta ha
retira es quedava a menys de mig camí respecte la de la Plataforma d’afectats per la
hipoteca i en quant a la forma de treballar a salto de mata, potser els membres del Grup

d’Esquerra d’Amposta veurien en quina forma s’ha de treballar per atendre els ciutadans i
els seus problemes si fessin ús del despatx que tenen assignat a l’edifici de l’Ajuntament en
alguna ocasió més que el dia abans de la sessió del Ple.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que PxC no té cap problema per reconèixer les coses
que es fan bé, sigui qui sigui el seu autor; però, si és el seu Grup qui presenta una moció
que després es repeteix per un altre Grup també ha de dir-se i en quant a treure pit no ho
pot fer perquè no apareix a la premsa, al contrari que ERC amb actuacions únicament
adreçades a aconseguir el titular.
El Sr. Alcalde acaba dient que l’important és que, fora de les paraules dels representants
dels diferents Grups municipals debat que pot no ser agradable per la ciutadania,
s’aprovarà la moció amb el suport de tots els Grups municipals i que s’actuarà en
conseqüència.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus
membres, acorda prestar la seva aprovació a la moció que ha estat transcrita.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les quinze hores i cinc minuts i de tot el que s’ha tractat es formula la
present acta de la que, com a Secretari acctal., certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCTAL,

