ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 24 DE FEBRER 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-quatre de febrer 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 ordinària del dia 27 de gener de
2014.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia número 1449 a 1507 de 2013 i 1 a 254 de
2014.
4. Designació de representants municipals en el Consell municipal de serveis socials.
5. Formalització de conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

6. Ratificació de requeriment de revocació de resolució denegatòria de la modificació de
la trama urbana consolidada del municipi d’Amposta.
7. Requeriment de documentació per l’adjudicació del contacte per la gestió del servei
públic regular de transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta.
8. Aprovació de la convocatòria 2014 per l'atorgament de subvencions destinades a
sufragar les despeses derivades de les transmissions de l’habitatge habitual en els
supòsits d’execució hipotecària no assumibles per part dels obligats al pagament.
9. Atorgament de beneficis fiscals de l’ICIO i Taxa per llicència d’obres.
10. Donar compte de la informació enviada al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2013 en
compliment de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre.
11. Donar compte de la informació enviada al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, relativa a l’informe de seguiment del Pla d’Ajust aprovat i altra informació
continguda a l’article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012.
12. Donar compte de l’informe sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en operacions comercials, relatiu al quart trimestre de 2013.
13. Moció de PxC d’adhesió al Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme.
14. Moció de PxC per demanar la revisió immediata dels plans d’estudi de formació del
professorat i adequació d’aquestes a les possibilitats actuals d’accés a la borsa de
treball i a les escoles en general.
15. Moció d’Esquerra d’Amposta sobre el programa de desenvolupament rural de
Catalunya..
16. Moció de PxC perquè l’Ajuntament d’Amposta notifiqui les beneficis fiscals
reconeguts a la taxa fiscal reguladora de la prestació dels serveis d’aigua potable,
així com les tarifes de bo social tant en l’aigua com en la llum.
17. Moció de PxC sobre una alternativa a la nova residència de gent gran.
18. Moció del PSC – PM a favor de la contenció del preu del consum elèctric domèstic.
19. Moció d’Esquerra d’Amposta sobre l’Institut obert de Catalunya.
20. Moció d’Esquerra d’Amposta sobre el desenvolupament d’activitats professionals
en les instal·lacions esportives municipals.
21. 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 27 DE GENER DE 2014.
Després de fer-se constar:
1. Pel Regidor Sr. German Ciscar que en la moció presentada per la Plataforma d’afectats
per la hipoteca va dir que el Grup de PxC votava a favor de la seva aprovació, però que no
va fer-la seva com consta en l’esborrany de l’acta, per quant era una moció que deia en
essència el mateix que una presentada pel seu Grup l’any 2012 aprovada pel Ple i demana
que aquesta correcció de l’acta es remeti a totes les entitats a les quals es va trametre la
moció abans indicada.

2. Pel Regidor Sr. Adam Tomàs que en la moció del PSC – PM de petició de canvi de les
inversions en el pressupost de 2014, el Grup d’Esquerra d’Amposta es va abstenir i no va
votar a favor com consta a l’esborrany de l’acta.
Amb les correccions indicades, per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària duta a terme el dia 27 de gener de 2014.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• M.V.R com a tècnica de cultura del 27 de gener al 26 de juliol de 2014.
• D.C.S com a oficial primera paleta del 27 de gener al 26 de juliol de 2014.
• P.F.F.com a oficial primera paleta del 5 de febrer al 4 d’agost de 2014.
• J.G.B com a locutor de ràdio del 27 de febrer al 26 d’agost de 2014.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 1449 A 1507 DE
2013 I 1 A 254 DE 2014.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1449 a 1507 de l’any 2013 i números
1 a 254 de l’any 2014, restant el Ple assabentat.
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL CONSELL MUNICIPAL
DE SERVEIS SOCIALS.
Atenent que han estat aprovats definitivament els estatuts del Consell Municipal de
Serveis Socials i publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 2
del dia 3 de gener de 2014.
Atenent que l’article 2 dels estatuts preveu que formaran part del Consell Municipal de
Serveis Socials els següents representants municipals:
• President/a: l’alcalde/alcaldessa, el/la qual podrà delegar en un/a regidor/a del
govern municipal
• Vicepresident/a: un/a regidor/a del govern municipal designat per
l’alcalde/alcaldessa
• Vocals en representació de l’Ajuntament:
- El/La regidor/a de l’àrea de serveis socials.
- Un/a representant de cada grup municipal
Atenent la competència del Ple de la Corporació per la designació dels representants de
la Corporació que han de formar part dels diferents òrgans col·legiats on l’Ajuntament
hagi d’estar representat.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Designar com a representants municipals en el consell Municipal de Serveis
socials a:
• President: Sr. Manel Ferré Montañés
• Vicepresidenta: Sra. Isabel Ferré Roca
• Vocals en representació de l’Ajuntament:
- Sra. Laia Subirats López, Regidora de l’àrea de serveis socials.
- Sra. Rosa Pertegaz Lafont representant del Grup municipal de CiU.
- Sra. Susanna Sancho Maigí representant del Grup municipal d’Esquerra
d’Amposta.

- Sr. Joan Castellano Masdeu, representant de Grup municipal del PSC – PM.
- Sr. German Ciscar Pastor, representant del Grup municipal de PxC.
SEGON. Donar trasllat del present acord als designats i al Coordinador de l’àrea de
Serveis socials.
FORMALITZACIÓ DE CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL
CONTRA LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
Aquesta reforma local vulnera clarament l’autonomia local i les competències
exclusives en matèria de règim local i d’organització territorial de la Generalitat
reconegudes en l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 151 i 160 EAC).
La LRSAL no respecta els principis que informen la Carta Europea d’Autonomia Local
ni tampoc l’autonomia local constitucionalment garantida (art. 140 CE), eliminant el
principi de subsidiarietat i de màxima proximitat i imposant mecanismes de control que
porten a una dependència jeràrquica.
Són tres els blocs de continguts de la Llei 27/2013 que lesionen la garantia
constitucional de l'autonomia local:
• El desapoderament competencial dels municipis amb vulneració de la garantia
constitucional de l'autonomia local reconeguda en els articles 137 i 140 de la
Constitució.
• La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d'oportunitat amb
vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia local.
• Vulneració del principi democràtic en l'àmbit local.
Així mateix, aquesta Llei és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i per al
bon funcionament de l’administració local, ja que:
• Posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i, concretament, el
sistema de serveis socials de proximitat, allunyant-los de la ciutadania.
• No aporta millores a l’administració local sinó que la castiga, quan la seva gestió
s’ha demostrat molt més eficaç que la de l’administració de l’Estat, essent
aquesta la més endeutada respecte el global i respecte la despesa pública que
realitza.
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i
els canvis culturals de finals del segle XX, forjant un model de convivència, benestar,
cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per
garantir serveis locals bàsics perquè ara amb aquesta Llei es torni a un model de fa
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de
decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la
ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i
l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i
ciutats de Catalunya.

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local
constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa
de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter
preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, el Ple de la corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització y Sostenibilitat de
l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Llei Orgànica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON. A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert
en l’art. 75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, per conducte del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a
petició de l’entitat local de major població (art. 48 Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de les bases del règim local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER. Facultar i encomanar al Sr. Alcalde per a la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a
favor de la Procuradora Sra. Virginia Aragón Segura, col. núm. 1040 de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament
d’Amposta, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia
local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització y
Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013),
seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva
execució.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya pregunta si la proposta constarà com del Grup de CiU o
dels òrgans de govern de l’Ajuntament, responent el Sr. Alcalde que, com ja va informar a
la Comissió de portaveus, tot i que figura a l’expedient un escrit de Grup de CiU, va
considerar que l’assumpte no havia de ser tractat com una moció de Grup, sinó com un
assumpte de l’Ajuntament i per aquest motiu ha estat presentat com una proposta de
l’Alcaldia.
RATIFICACIÓ DE REQUERIMENT DE REVOCACIÓ DE RESOLUCIÓ
DENEGATÒRIA DE LA MODIFICACIÓ DE LA TRAMA URBANA
CONSOLIDADA DEL MUNICIPI D’AMPOSTA.
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de setembre de 2013, va
adoptar acord sol·licitant la modificació de la trama urbana consolidada del municipi
d’Amposta amb la finalitat d’incorporar en la mateixa el sector definit en el POUM com
Polígon d’actuació industrial PAU-10 de sòl urbà no consolidat “Val de Zafan”.

Per resolució del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 10 de gener
de 2014 es denega la sol·licitud de modificació de la trama urbana consolidada.
No considerant que la resolució anterior s’ajusti a les pretensions municipals i que al
mateixa podria haver estat resolta acollint la petició de modificació formulada, en data
12 de febrer de 2014 es formula requeriment de revocació de la resolució esmentada,
d’acord amb allò que preveu l’article 44 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciós – administrativa. Reclamació amb el tenor literal següent:
“De conformitat amb el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciós – administrativa formulo requeriment de
revocació de la resolució del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de
10 de gener de 2014 per la qual es denega la modificació de la trama urbana
consolidada d’aquest municipi d’Amposta, la qual fou notificada a aquest Ajuntament
el passat dia 13 de gener de 2014.
Fonamento el present recurs en els següents FETS I FONAMENTS DE DRET:
1. El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de setembre de 2013, va
adoptar acord sol·licitant la modificació de la trama urbana consolidada del municipi
d’Amposta amb la finalitat d’incorporar en la mateixa el sector definit en el POUM
com Polígon d’actuació industrial PAU-10 de sòl urbà no consolidat “Val de Zafan”.
La sol·licitud d’incorporació de l’esmentat sector es fonamentà en:
a) La existència d’instruments de planejament urbanístic municipals de caràcter
general, aprovats amb anterioritat a l’aparició del concepte de trama urbana
consolidada que han donat lloc a l’existència d’àmbits de desenvolupament urbanístic
que, en no tenir com a ús dominant el residencial no poden ser inclosos en la
delimitació de la trama urbana consolidada. És evident que l’objectiu d’impulsar un
model urbanístic comercial basat en l’ocupació i la utilització racional del territori
justifica aquesta impossibilitat. Però, com succeeix en gairebé tots els aspectes la regla
general té excepcions i aquestes excepcions han de ser contemplades per evitar que la
Norma generi situacions absolutament diferents a les desitjades per ella mateixa.
Les situacions excepcionals referides no són aquelles que comporten la inclusió en la
delimitació de la trama urbana consolidada d’àmbits de desenvolupament urbanístic
que fomentant la dispersió en el territori generarien desplaçaments innecessaris de
persones i mercaderies en contra des objectius a aconseguir amb l’adaptació a la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu. Una d’aquestes situacions
excepcionals es concreten en aquells àmbits de desenvolupament urbanístic que en no
disposar de l’ús residencial com predominant, tot i ser continus a les àrees residencials
i fins i tot en algunes ocasions estar totalment envoltats per aquestes àrees residencials,
no poder incorporar-se a la delimitació de la trama urbana consolidada, donant com a
resultat una illa exclosa de la trama urbana consolidada dintre del conjunt de l’àrea
residencial del municipi, agreujant-se el contrasentit en els casos en que l’àmbit exclòs
tingui admès pel planejament municipal l’ús comercial.
b) La situació descrita d’existència d’una illa integrada per un sector de
desenvolupament urbanístic on l’ús residencial sigui el predominant; però, totalment
envoltada per sòl urbà o urbanitzable on l’ús residencia és el predominant no pot estar
inclosa en la delimitació de la trama urbana consolidada, es dona en el sector Pla
parcial “Via Val de Zafan”, el qual va ser destinat pel Pla general d’ordenació urbana

(ara derogat), a ús comercial, sense incorporar l’ús residencial, per quant es creia que
l’entrada a la Ciutat per l’antiga Carretera Nacional 340 havia de ser una entrada amb
destí comercial. El mateix ús comercial es va mantenir en el vigent Pla d’ordenació
urbanística municipal (aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme
de les Terres de l’Ebre, en sessió del dia 26 de gener de 2007 i publicat en el DOGC
número 5052 del dia 21 de gener de 2008.
2. Tot i l’anterior la resolució objecte del present recurs fa una lectura de la Norma
reguladora, podríem dir mancada absolutament de “cintura”, és a dir la Norma ha de
ser interpretada de forma absolutament literal, com que el sector no té assignat com ús
predominant el residencial, li està absolutament vetada la seva inclusió en la trama
urbana consolidada.
Hem dit que la lectura i interpretació de la Norma ha estat realitzada sense “cintura”
per quant no s’ha tingut en compte que el nostre Ordenament jurídic, no determina com
única forma d’interpretació de la Llei la literal, concretament el Codi civil, al seu
article 3.1 diu: “Les normes s’interpretaran segons el sentit propi de les seves paraules,
en relació amb el context, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat social del
temps en que han de ser aplicades, atenent fonamentalment a l’esperit i finalitat
d’aquelles.”
Per tant el legislador vol que a més del sentit literal de la Llei entrin en joc altres
fórmules per la seva interpretació, quines són: la lògica i teleològica, que implica
penetrar en el sentit de les paraules i atendre la finalitat perseguida per la Norma; la
històrica, és a dir es requereix atendre al seus precedent històrics i als antecedents
legislatius; i sistemàtica, les paraules han d’interpretar-se també en relació amb el seu
context i amb la resta de normes aplicables.
3. Con s’ha dit la limitació de la delimitació de les trames urbanes consolidades a
aquells àmbits urbanístics amb l’ús residencial dominant, sorgeix de la voluntat
d’evitar la dispersió en el territori dels usos comercials que generarien desplaçaments
innecessaris de persones i mercaderies en contra dels objectius a aconseguir amb
l’adaptació a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu que no és altre que el
d’impulsar un model urbanístic comercial basat en l’ocupació i la utilització racional
del territori.
La situació del sector Pla parcial “Via Val de Zafan”, tot i no tenir com a ús dominant
el residencial, compleix els objectius que la Norma desitja aconseguir, evitar situacions
de sectors comercials totalment allunyats de les zones residencials, donada la seva total
continuïtat amb el sòl urbà residencial del municipi, per tant dona un estricte
compliment al fonament de la Norma que exigeix que les zones comercials restin
integrades en les zones residencials per aconseguir un ús més sostenible del territori.
4. Davant les situacions com les descrites per al sector del Pla parcial “Via Val de
Zafan”, l’administració ha de ser el suficientment flexible amb la interpretació de la
normativa per veure més enllà de la simple lletra de la Llei, acudint els mecanismes
interpretatius de la mateix que han estat assenyalats en el present per aconseguir allò
que el Tribunal Suprem (sentències de 5 de maig i 11 de novembre de 1990 i 3 de gener
de 1991) exigeix sobre la interpretació de la Llei : “La interpretació de les normes es
verificarà segons el sentit propi de les seves paraules en relació amb el context i
realitat social del temps de la seva aplicació atenent fonamentalment a l’esperit i
finalitat d’aquestes.”

5. Una interpretació correcta de l’article 7.1 del Decret llei 1/2009, de 28 de desembre,
d’ordenació dels equipament comercials, no circumscrit exclusivament a la lletra del
mateix, ha de comportar sense cap mena de dubte la conclusió de que el sector Pla
parcial “Via Val de Zafan” compleix les condicions que la pròpia Norma vol
aconseguir per poder ser incorporat a la delimitació de la trama urbana consolidada
del municipi d’Amposta, ja que la denegació d’aquesta incorporació suposa una
vulneració de fet dels principis inspiradors de la mateixa.
6. El present requeriment es formula dintre del termini de 2 mesos establert a l’efecte a
l’abans esmentat article 44 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa
Pel que ha estat exposat DEMANO:
Que es tingui per formulat requeriment de revocació de la resolució del director
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de 10 de gener de 2014 per la qual es
denega la modificació de la trama urbana consolidada d’aquest municipi d’Amposta,
dictant-ne una de nova que aprovi la modificació sol·licitada.”
Per l’anterior el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Ratificar la formulació del requeriment de revocació de la resolució del
director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 10 de gener de 2014 per la qual es
denega la sol·licitud de modificació de la trama urbana consolidada d’aquest municipi
d’Amposta formulada mitjançant acord plenari de 30 de setembre de 2013.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTACTE
PER LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC REGULAR DE TRANSPORT URBÀ DE
VIATGERS D’ÚS GENERAL EN EL MUNICIPI D’AMPOSTA.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 d’octubre de 2013,
acordà aprovar l'expedient de contractació pel procediment obert per l’adjudicació del
contracte per a la gestió del servei públic regular de transport urbà de viatgers d’ús
general en el municipi d’Amposta.
Atenent que s’han presentat els següents licitadors:
- Número 1: presentada per La Hispano de Fuente En Segures SA.
- Número 2: presentada per Autocars Seguí SL..
Tots dos licitadors compleixen amb els requisits establerts al Plec de clàusules reguladores
del procediment, resultant procedent ser declarat admesos en el procediment.
Els licitadors admesos han presentat les ofertes que han estat avaluades en la forma
següent:
1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor:
HIFE
AUTOCARS SEGUÍ
Característiques del material mòbil que
15
13
s’adjudicarà al servei (fins 15 punts)
Millores sobre els requisits bàsics del
20
18
servei (fins 20 punts)
Organització empresarial (fins 5 punts)
5
4
Total Puntuació
40
35

2. Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques:
HIFE
AUTOCARS SEGUÍ
Preu ofert sense IVA
111.533,00 €
104.258,94
Total Puntuació
46,76
50,00
Puntuació total:
HIFE
AUTOCARS SEGUÍ
Criteris avaluables judici de valor
40,00
35,00
Criteris avaluables fórmules matemàtiques
46,76
50,00
Total Puntuació
86,76
85,00
Atenent que l’empresa que ha obtingut una major puntuació ha estat La Hispano de Fuente
En Segures SA., el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11
membres del Grup de CiU, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup
de PxC i el vot en contra dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, adopta els
següents acords:
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades en el procediment licitatori convocat
per la contractació de la gestió del servei públic regular de transport urbà de viatgers d’ús
general en el municipi d’Amposta següents:
- La Hispano de Fuente En Segures SA.
- Autocars Seguí SL.
SEGON. Requerir a l’empresa La Hispano de Fuente En Segures SA. per tal que en el
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present requeriment,
presenti la documentació següent:
- Justificació de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat social.
- Autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta degudament signada pel licitador o
el seu representant per poder consultar durant la vigència del contracte les vegades que
sigui necessari el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
- Justificació de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
- Justificació d’haver constituït la garantia definitiva prevista a l’article 7 del present
Plec, per un import de 5.576,65 €., equivalent al 5 per 100 del preu anual d’adjudicació
del contracte exclòs IVA.
TERCER. Donar trasllat del present acord als licitadors, advertint-los que contra el mateix
serà procedent la interposició de recurs especial de revisió de decisions en matèria de
contractació previst a l’article 40 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
QUART. Donar trasllat del present acord a Dipositaria de fons.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya pregunta el motiu de l’acord de requeriment de
documentació, explicant-se, d’ordre de l’Alcaldia, pel Sr. Secretari acctal, que aquest és un
tràmit que d’acord amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic ha d’adoptar
l’òrgan de contractació adreçat a aquell dels licitadors que hagi presentat l’oferta més
avantatjosa, als efectes de que un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan de
contractació pugui adjudicar el contracte, és un tràmit que ha vingut a substituir
l’adjudicació provisional de l’anterior Llei. El Sr. Espanya diu que el Grup del PSC – PM
ha votat a favor per entendre que és un tràmit, encara que creu que per la poca diferència

entre les puntuacions obtingudes entre els dos licitador és possible que es formuli
impugnació de l’acord. El Sr. Alcalde diu que aquesta impugnació sembla que hauria estat
interposada qualsevol que hagués estat el resultat.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta davant un tràmit
administratiu tenia la intenció d’abstenir-se en la votació; però, tot i que el Sr. Alcalde va
facilitar la informació a la Comissió de portaveus, consideren que abans de portar
l’assumpte a consideració del Ple es deuria haver convocat una sessió de la Comissió
informativa corresponent per donar tota la informació sobre el procediment i per aquest
motiu votaran en contra de la proposta.
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2014 PER L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DESTINADES A SUFRAGAR LES DESPESES DERIVADES DE
LES TRANSMISSIONS DE L’HABITATGE HABITUAL EN ELS SUPÒSITS
D’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA NO ASSUMIBLES PER PART DELS OBLIGATS AL
PAGAMENT.
Atenent que aquest Ajuntament aprovà en sessió plenària de 29 d’abril de 2013 les
bases reguladores per a la concessió, mitjançant procediment obert dels d'ajuts destinats
a sufragar les despeses derivades de les transmissions de l’habitatge habitual en els
supòsits d’execució hipotecària, no assumibles per part dels obligats al pagament .
Vista la proposta de convocatòria per a l’exercici 2014 de dits ajuts.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la convocatòria per a l’exercici 2014 per l'atorgament d’ajuts
destinats a sufragar les despeses derivades de les transmissions de l’habitatge habitual
en els supòsits d’execució hipotecària, no assumibles per part dels obligats al pagament.
SEGON. Ordenar que es doni publicitat a les bases aprovades mitjançant la seva
publicació en el BOP.
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS DE L’ICIO I TAXA PER LLICÈNCIA
D’OBRES.
Vista la instància presentada pel Sr. D.P.G, actuant en nom i representació de l’entitat
mercantil Paleodelta, SL., on manifesta que havent pagat la meitat de la taxa per
llicència d’obres i de l’ICIO per obres de condicionament d’un centre d’esports i
tecnificació, vol acollir-se a la bonificació que contemplen les respectives ordenances
fiscals dels esmentats tributs..
Vist l’informe emès pels tècnics de data 20 de febrer de 2014.
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació per unanimitat
acorda:
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 % de la quota liquidada pels conceptes
d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i Taxa per llicència urbanística.
SEGON. Procedir a compensar l’import pendent de pagament amb la quantitat
bonificada, ja que totes dues quantitats són equivalents.
Vista la instància presentada pel Sr. M.M actuant en nom i representació de l’entitat
mercantil Punto oro, SL. on manifesta que havent pagat la taxa per llicència d’obres i de
l’ICIO pel condicionament d’un local on s’instal·larà un comerç de compra venda d’or,
vol acollir-se a la bonificació que contemplen les respectives ordenances.

Vist l’informe emès pels tècnics de data 20 de febrer de 2014.
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació per unanimitat
acorda:
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 % de la quota liquidada.
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació al compte que ens ha
indicat el representat de la persona jurídica sol·licitant obert al Banc Popular Español
amb el número 0075-1477-26-0600026396.
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ENVIADA AL MINISTERI D'HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES RELATIVA A L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DEL QUART TRIMESTRE DE 2013 EN COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA
2/2012, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA I
DE LA ORDRE HAP/2105/2012, DE 1 D'OCTUBRE.
A continuació es dona compte de l’Informe d’Intervenció que es transcriu tt seguit:
“I. Antecedents.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del
funcionament de les Administracions Públiques. A l’article 6 s’estableix l’obligació de
les Administracions Públiques de subministrar tota la informació necessària per al
compliment de les disposicions de dita llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el
seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments comptables,
així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Ordre
HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, ha desenvolupat les obligacions de subministrament de
informació previstes en la LOEPSF. Concretament, l’article 16 recull les obligacions
trimestrals de informació de les entitats locals.
Atenent a la disposició transitòria única de la Ordre, aquest article ha entrat en vigor el
dia 1 de gener de 2013.
L’article 4 de la Ordre imposa la centralització del compliment de la obligació de
remissió i recepció de informació “En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat
que exerceixi les seves funcions”.
II. Fonaments de dret.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
• Reial Decret Llei 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer
del títol sisé de la Llei 39/1988.
• Ordre EHA 365/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
• Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012.
III. Informe.
1. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF, i el desenvolupament del
mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, concretament els articles 4 i 16 de la

mateixa, aquesta Interventora ha complert amb la seva obligació de remissió de
subministrament de la informació trimestral corresponent al tercer trimestre de 2013, en
temps i forma, el darrer 31 de gener de 2014. Havent-se tramés la totalitat de la
informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públicas a través de la
plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales, s’adjunta annex al present
informe justificant de la remissió.
2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de remissió, és part
de la que es recull a l’article 16 de la Ordre HAP/2105/2012, i s’ha materialitzat en els
formularis que ha dissenyat la Subdirección General de Estudios Financieros y
Financiación de las Entidades Locales, complimentats a través de la Oficina Virtual
abans citada. S’adjunta còpia impresa dels formularis remesos.
Datos presupuesto actualizado y ejecución:
Resumen Clasificación Económica
Desglose de Ingresos corrientes
Desglose de Ingresos de capital y financieros
Desglose de Gastos corrientes
Desglose de Operaciones de capital y financieras
Calendario y Presupuesto Tesorería
Remanente de Tesorería
Resumen de estado de ejecución del presupuesto
Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
Estado de ejecución Efectivos
Anexos información:
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas
SEC
F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto
A1 Intereses y rendimientos devengados (gastos)
A3 Intereses de operaciones con otras AAPP
A5 Flujos internos
B1 Ventas de acciones y participaciones
B2 Inversiones efectuadas por empresas públicas por cuenta de la Entidad local
B3 Adquisición de acciones y participaciones
B4 Operaciones atípicas
B5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto"
B6 Contratos de arrendamiento financiero
B7 Asociaciones público-privadas
B8 Compraventa a plazos
B9 Acreedores por devolución de ingresos
B10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)
B11 Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de recaudación
B12 Gastos financiados con fondos de la UE
B13 Contratos sale and lease back

2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la
Corporación
2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
3.3 Resumen análisis Regla del Gasto
3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera
3. La informació s’ha subministrat partint de les dades vigents a 31/12/2013, si bé tenint
en consideració que la comptabilitat no està tancada definitivament i no està aprovada la
liquidació del pressupost del mateix exercici. Conseqüentment, dita informació no deu
tenir alteracions substancials respecte les que sorgeixin de la liquidació, però si que pot
variar en alguns aspectes pressupostaris.
IV. Conclusions del informe d’avaluació.
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de desembre de 2013,
l’Ajuntament d’Amposta compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària així com
amb l’objectiu de la regla de despesa.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ENVIADA AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, RELATIVA A L’INFORME DE SEGUIMENT
DEL PLA D’AJUST APROVAT I ALTRA INFORMACIÓ CONTINGUDA A
L’ARTICLE 10 DE L’ORDRE HAP/2105/2012.
Així mateix es dona lectura a l’informe d’Intervenció que diu:
I. Antecedentes de hecho
Resultando que mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de
Amposta aprobó el Plan de Ajuste, elaborado de conformidad con lo regulado en el
artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo previsto en la Orden
HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan.
Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria
general de coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió
informe favorable al Plan de Ajuste aprobado previamente por el Pleno.
Considerando que dicho Ministerio ha liberado la plataforma de captura de datos
relativa al “Informe de seguimiento del plan de ajuste y otra información adicional
contenida en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012”, plataforma que estará
disponible hasta el 31 de enero de 2014.
II. Fundamentos de derecho.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988.
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.

•

Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
• Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.
• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste,
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;
III. Informe
Primero. Que la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, desarrolla las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableciendo en su artículo 10
la información a detallar en los informes del Interventor sobre el seguimiento de los
Planes de Ajuste que las Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores.
Segundo. Que se ha habilitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en la “Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales” una plataforma de captura de datos relativa al “Envío del informe de
seguimiento del Plan de Ajuste aprobado y otra información contenida en el artículo 10
de la Orden HAP/2105/2012” que ha sido cumplimentada por esta Intervención con los
datos presupuestarios obrantes en la contabilidad municipal a 31 de diciembre de 2013,
acompañándose como Anexo a este escrito los siguientes informes:
1. Informe trimestral de seguimiento de ingresos (a 31 de diciembre de 2013).
2. Informe trimestral de seguimiento de gastos (a 31 de diciembre de 2013)
3. Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento (a 31 de
diciembre de 2013).
4. Avance de remanentes de tesorería.
5. Información de avales recibidos del sector público.
6. Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos
con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
7. Información sobre la deuda comercial.
8. Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
Es necesario matizar que la Contabilidad del ejercicio 2013 no está cerrada y no está
aprobada la Liquidación del Presupuesto del mismo ejercicio; el artículo 191 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se refiere a la confección de
la Liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que
la información que se incluye en el presente informe y la que se va a remitir al
Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la

Contabilidad Municipal; la misma no debe tener alteraciones sustanciales sobre la que
surja de la liquidación, pero sí que puede variar en algunos aspectos presupuestarios
Tercero. Que el informe de la Tesorera accidental emitido el 31 de enero de 2014 hace
constar que el período medio de pago a proveedores es de 34,45 días.
Cuarto. Que se realizan las siguientes explicaciones a las desviaciones más importantes
reflejadas en los informes que se incorporan en el Anexo:
- Ingresos: Como se observa en la tabla anexa, la desviación entre la previsión del
plan de Ajuste y la situación a 31/12/2013 es positiva, tanto en los ingresos
corrientes, como en los de capital y los financieros. Esto viene dado
fundamentalmente por los mayores derechos reconocidos en los capítulos 1 y 3 del
presupuesto de ingresos del ejercicio, que han compensado los ingresos negativos
del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, debido a que las
devoluciones practicadas han superado los ingresos realizados. Destacar, dentro del
capítulo 1 del presupuesto el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos,
así como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza
Urbana. Consecuentemente, el total de ahorro generado, en ejecución de lo
establecido en el apartado B.1. ha estado superior al previsto (1.114.660,33 sobre
454.406,30 previsto).
- Gastos: Se observa un ligero incremento en los gastos, debido fundamentalmente a
los gastos de capital, y, concretamente, a la incorporación de remanentes con
financiación afectada. Así en el plan de ajuste se preveían unos gastos de capital de
15 (miles de euros), cuando las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre
ascienden a 1.656,27 (miles de euros).
- Respecto a las magnitudes y endeudamiento, se presenta remanente de tesorería
positivo, ahorro neto también positivo y capacidad de financiación
A los efectos oportunos, este es el informe de Intervención, emitido en virtud de lo
establecido en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, remitiéndose copia del
mismo al Sr. Alcalde de la Corporación para que proceda a dar cuenta del mismo en la
primera sesión plenaria que se celebre.
Cabe señalar que será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de
ajuste del Ayuntamiento de Amposta en el futuro para ver si se consolida el
cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo.
Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2013, se deberá
analizar con datos ciertos, el grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar en su
caso las medidas que procedan.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.
DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA
LA MOROSITAT EN OPERACIONS COMERCIALS, RELATIU AL QUART
TRIMESTRE DE 2013.
Seguidament es dona compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria que diu:
“1. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, en el seu article tercer modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de

Contractes del Sector Públic, sobre terminis de pagament a contractistes i resta de
proveïdors per part de l’Administració Pública i en concret, entre altres, la seva
disposició addicional octava establint que “A partir del dia 1 de gener de 2013 el
termini en què les Administracions tenen obligació d’abonar el preu de les obligacions
a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 serà dintre dels trenta dies següents a la
data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que
acreditin la realització total o parcial del contracte”.
2. Que a l’apartat 3 de l’article quart de la referida Llei 15/2010 s’estableix que: “Els
Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament
el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint
el termini”.
Agregant l’apartat 4 de dit article quart que: “Sense perjudici de la seva possible
presentació i debat en el Ple de la Corporació local, dit informe haurà de remetre’s, en
tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu
àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius
Estatus d’Autonomia, tinguin atribuïda la funció de tutela financera de les Entitats
locals. Dits òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes”.
3. Que en l’apartat quatre de l’article cinquè de la Llei 15/2010 s’estableix que: “La
Intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà al informe trimestral a elevar al Ple regulat en l’article anterior, una
relació de les factures o documents justificatius respecte dels quals hagin transcorregut
més de tres mesos des de la seva anotació en el citat registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan
gestor les absències de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies
comptats des del dia de la reunió en què tingui coneixement de dita informació,
publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que li hagin
presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació”.
Conseqüentment s’uneixen al present informe els següents resums referits al quart
trimestre de 2013 tant d’aquest Ajuntament com de les seves societats municipals
Hospital Comarcal d’Amposta i GURSAM:
• De pagaments realitzats en el trimestre.
• De interessos de demora pagats en el trimestre.
• De factures o documents justificatius pendents de pagament a final del trimestre.
• De factures o documents justificatius respecte dels quals, al final de trimestre, hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i
no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.
El Ple de l’Ajuntament d’Amposta, vist l’informe conjunt de Intervenció - Tresoreria de
data 18 de febrer de 2014, corresponent al quart trimestre de 2013, emet el següent
informe agregat a l’informe trimestral emès.
PRIMER. Fonaments de dret.
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

•

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
SEGON. S’emet el present informe dintre del termini de 15 dies des del dia 24 de
desembre de 2014, data en que va tindre lloc la sessió plenària en què es va tenir
coneixement per aquesta Corporació de la informació requerida a la Llei 15/2010.
TERCER. Es detalla a l’annex d’aquest informe la relació de factures que es van
reflectir d’acord amb el seu estat de tramitació.
QUART. S’acorda la seva publicació en la web municipal.

MOCIÓ DE PXC D’ADHESIÓ AL DIA EUROPEU EN RECORD DE LES VÍCTIMES
DEL TERRORISME.
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu:
“Atès que la violació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la
llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra les
llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda en la
societat.
Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura en el
model de convivència del que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de l’activitat
del servei públic en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en què ha de
transcórrer.
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social veu pertorbat el
desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en definitiva,
de la convivència.
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més propera
d’aquesta conseqüència i constitueixen el grup que ha pagat en la seva pell el tribut del
terror i el fanatisme. La reparació dels danys causats a les víctimes del terrorisme i el
compromís de mantenir viu el seu record és una obligació inexcusable que els poders
públics han d’assumir amb mesures que expressin el reconeixement, reparació i justícia
deguts i transmetin la deslegitimació de la violència.
Atès que el futur de la convivència ha de ser construït ineludiblement sobre la memòria de
les víctimes, i el seu reconeixement no sols és un acte de justícia sinó l’expressió sincera
d’una societat que no vol reviure mai més el patiment que elles han hagut de suportar.
El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Que l’Ajuntament s’adhereixi al Dia Europeu en Record de les Víctimes del
Terrorisme que es commemora cada 11 de març.
SEGON. Manifestar i fer pública l’adhesió a través de tots aquells canals que estiguin a
l’abast de l’Ajuntament.
TERCER. Donar trasllat dels acords a l’Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), a
l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT), al Col·lectiu de
Víctimes del Terrorisme al País Basc (COVITE), a la Fundació Víctimes del Terrorisme, a
la Fundació Miguel Ángel Blanco, a la Fundació Gregorio Ordóñez, a Dignitat i Justícia i
al Consell Basc de Participació de les Víctimes del Terrorisme.”
Defensada la moció pel Regidor Sr. German Ciscar en el termes en que ha estat
presentada, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar-li la seva aprovació.

MOCIÓ DE PXC PER DEMANAR LA REVISIÓ IMMEDIATA DELS PLANS
D’ESTUDI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I ADEQUACIÓ D’AQUESTES A
LES POSSIBILITATS ACTUALS D’ACCÉS A LA BORSA DE TREBALL I A LES
ESCOLES EN GENERAL.
A continuació es dona compte de la moció que es transcriu:
“Amb la implantació del Pla Bolonya, les Facultats de Formació del Professorat (o
Magisteri) deixaren d’impartir les diferents diplomatures especialitzades que fins aleshores
hi havia (Llengua Estrangera, Educació Física, Educació Especial, Educació Musical,
Primària i Infantil) per passar a oferta només els Graus d’Educació Primària i Educació
Infantil. Dins aquests graus hi haurien unes mencions (amb diferent càrrega lectiva segons
la universitat, però amb igual validesa legal) però que no serien especialitzacions ja que
així ho va voler el Departament d’Ensenyament.
Moltes universitats varen oferir diferents mencions. Una part d’aquestes mencions oferien
assignatures com les antigues especialitats, mentre que d’altres (TIC, plàstica, educació
d’adults, etc) serien noves.
Un cop la primera promoció del pla Bolonya ha acabat els seus estudis, els estudiants es
troben amb la següent situació:
─ Aquells que varen optar per cursar mencions equivalents a les antigues especialitats,
poden apuntar-se a la borsa de treball i/o exercir com a mestres d’aquelles àrees, a més a
més de poder exercir com a tutor.
─ Els que varen optar per cursar les “noves mencions”, o que no van tenir més remei que
cursar-les a causa de la limitació de places en les altres, només tenen opció a exercir com a
tutor.
─ Els graduats en Educació Infantil que han cursat una menció ara reconeguda com a
especialitat dins el Grau en Educació Primària, no són reconeguts com a tal.
Atès que existeix una oferta arbitrària de mencions sense reconeixement i una falta
d’informació respecte l’equiparació de mencions a les antigues especialitats, amb la
conseqüent desigualtat d’oportunitat a l’hora d’entrar a la borsa de treball.
Vistes les contradiccions i informacions errònies que, des de l’inici, han promogut les
universitats amb què tots els estudiants serien mestres generalitstes perquè és el que volia
el Departament d’Ensenyament i que per ser especialista caldria fer un màster.
Atès que aquestes actuacions, portades a terme per part de les universitats catalanes i el
Departament d’Ensenyament, han provocat que els estudiants cursessin mencions que no
tindran cabuda en la borsa de treball.
Vista l’existència de perjudicis immediats de cara a la propera obertura de la borsa, a la
que només podran accedir els especialistes.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al ple
d’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar al Departament d’Ensenyament a permetre que els mestres graduats sense
especialització concreta o generalistes tinguin opció real, igual que la resta de companys,
d’inscriure’s a la seva borsa de treball en la propera obertura.
SEGON. Demanar la revisió immediata dels plans d’estudi i l’adequació d’aquests a les
possibilitats actuals d’accés a la borsa de treball i a les escoles en general.
TERCER. Reclamar la posada en marxa de mecanismes d’equiparació i igualtat
d’oportunitats, sense cap repercussió econòmica ni de temps, d’aquells alumnes que han
cursat mencions diferents a les antigues especialitats.

QUART. Instar les Universitats catalanes i el Departament d’Ensenyament a tendir ponts
per establir una comunicació eficaç i bi-direccional..”
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya indica que el Grup del PSC – PM recolzarà la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que és cert que el Pla Bolonya ha generat errors en la seva
implementació i en aquest cas s’ha detectat en la primera promoció de magisteri, la solució
no passa per la revisió del pla com diu la moció, per la qual cosa demana la rectificació del
punt dos dels acords amb la finalitat de que dita revisió només hagi de produir-se en cas de
necessitat, amb l’acceptació de la modificació proposada per part del Grup de PxC, el Grup
d’Esquerra d’Amposta manifesta que donarà suport a la moció.
El Regidor delegat d’ensenyament, Sr, Josep Antoni José després de felicitar pel
plantejament de la moció considera que des de l’Ajuntament no es pot fer molt sobre el
problema plantejat, encara que segons l’hi ha informat el Director dels Serveis territorials
d’ensenyament el problema deriva de la planificació de les Universitats que preveuen
graduats en educació infantil i en primària amb una borsa per cadascuns, si be l’actual
borsa de treball del Departament està oberta a totes les especialitats, encara que no es pot
realitzar la interconnexió entre les borses d’infantil i primària com alguns sectors han
demanat. Per tant, com sigui que el problema ha de solucionar-se per les Universitats i
davant la garantia d’accés a la borsa el Grup de CiU no donarà suport a la moció.
El Regidor Sr. German Ciscar farà arribar al Regidor d’ensenyament l’article aparegut a la
premsa que va motivar la presentació de la moció i diu que la fonamentació de que
l’Ajuntament poc pot fer al respecte com a justificació de la negativa a aprovar la moció li
sembla pobra per quant s’han presentat i aprovat mocions sobre assumptes en que
l’Ajuntament no tenia ni competència ni incidència i acaba dient que tant de bo sigui certa
la informació de que la borsa està oberta a tothom, per quant creu que les Universitats ja
revisaran el plantejament en adonar-se del seu error.
Amb les intervencions ressenyades el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 del Grup del PSC – PM
i el del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU, acorda
desestimar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ D’ESQUERRA D’AMPOSTA SOBRE EL PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA..
Seguidament es dona lectura a la moció següent:
“El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 establia com
a eixos prioritaris l’augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal, la millora
del medi ambient i de l’entorn rural i la millora de la qualitat de vida a les zones rurals i
foment de la diversificació de l’economia rural.
El Programa va comptar amb una dotació econòmica de 942,1 milions d’euros, dels
quals 313,9 milions d’euros es van proveir mitjançant el Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural, 288,8 milions d’euros els va aportar l’Administració General
de l’Estat i, la resta, la Generalitat de Catalunya.
Recentment, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha informat que
reduirà un 61,3 % l’aportació estatal al Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020, la qual cosa afectarà negativament la competitivitat del sector i
els objectius generals del Programa.

D’altra banda, l’equip de Govern de l’Ajuntament d’Amposta ha tractat els reptes sobre
la pagesia i el sector de l’agricultura d’una manera molt residual en el transcurs
d’aquesta legislatura. De fet, el nombre de vegades que s’ha convocat la comissió
d’Agricultura i Medi Ambient és minúscul, tot i que el consistori, a principis de 2012,
va aprovar per unanimitat una moció d’ERC que incloïa fixar un Pla d’actuació agrari
local, sobre la base dels punts de la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya.
L’objectiu d’aquest Pla era dibuixar una tendència positiva per al sector i promoure
iniciatives per ajudar aquest àmbit de la nostra economia.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Quant al Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, instar el govern de
l’Estat a destinar, com a mínim, la mateixa aportació econòmica que el període anterior.
2. Instar la Generalitat de Catalunya a garantir el finançament que li correpon pel Pla de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
3. Promoure el debat municipal a l’entorn de la pagesia i el món rural, tot reactivant la
comissió d’Agricultura i Medi Ambient, i fixar, abans que acabi l’any, un Pla d’actuació
agrari local, sobre la base dels punts de la resolució 671/VIII del Parlament de
Catalunya.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Daniel
Forcadell.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció, si be
considera un contrasentit que Esquerra d’Amposta reclami per la disminució de
l’aportació al programa per part de la Generalitat de Catalunya quan ERC ha donat
suport al pressupost de la Generalitat que comporta aquesta retallada i el propi President
del sindicat de pagesos va demanar a ERC que per aquest motiu es replanteges el suport
a l’aprovació del pressupost de la Generalitat. Com ja va dir en una altra sessió plenària
el portaveu d’Esquerra d’Amposta els assumptes han de parlar-se abans de que siguin
llei, per tant considera que la moció deuria haver-se presentat abans de l’aprovació del
pressupost de la Generalitat de Catalunya. El Regidor Sr. Forcadell respon que no serà
el primer cop que el Grup municipal mostra una posició contraria a la d’ERC, i explica
que res té a veure el Programa de desenvolupament rural amb el pressupost de la
Generalitat la qual cosa fa que el raonament del Sr. Ciscar sigui erroni, responent aquest
que va ser el propi President del sindicat de pagesos qui ho va demanar, per tant
considera que alguna cosa tindrà a veure.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció,
reconeixent que és cert que serà molt difícil mantenir l’aportació al Pla per part de la
Generalitat per quant es deurà fer front a les retallades de l’Estat; però la Generalitat de
Catalunya deuria fer un esforç cara la pagesia. En relació a la tercera proposta de la
moció consideren que des de l’Ajuntament, tot i les poques competències en la matèria,
es pot donar suport al sector, com per exemple fa l’Ajuntament d’Alcanar (oficina amb
dos tècnics de suport, etc.), en la millora dels camins rurals o qualsevol altra actuació
tenint en compte que de l’IBI rústic es recapta més mig milió d’euros.
El Regidor delegat d’agricultura, Sr. Josep Manel Ferré manifesta que l’equip de govern
és conscient dels problemes que afecten el món agrari i sempre ha estat al seu costat, ja
que una bona part de la economia del municipi deriva d’aquest sector; contràriament al

que es diu el món agrícola del municipi no està abandonat de l’acció municipal, en
haver un contacte permanent amb les entitats que el representen. La moció torna a
demanar que es faci una cosa que ja va fer-se i va explicar-se a la Comissió
d’agricultura, per tant podrien donar suport a la moció si es mantenen les propostes
d’acord 1 i 2 i es retira la número 3 ja que consideren ja es va donar compliment al que
es demana i no té cap sentit tornar a fer reunions per allò ja fet, en cas contrari el Grup
de CiU votarà en contra de l’aprovació de la moció.
El Regidor Sr. Forcadell manifesta que té una sensació de “deja vu” en negar la
realització d’actuacions quan fa més de 2 anys que no s’ha fet res en aquesta matèria;
també li sobta que si be el Sr. Ciscar no entengui que res té a veure el PDR amb el
pressupost de la Generalitat, una persona que coneix el món agrari com el Sr. Ferré
també hagi caigut en aquesta mateixa confusió i acaba dient que no prestar aprovació al
punt 3 de la moció suposa tirar enrere un acord plenari de fa 2 anys. El Sr. Alcalde
intervé dient que si s’ha demanat la retirada del punt 3 dels acords és precisament
perquè, com ja ha dit el Regidor delegat d’agricultura, ja s’ha donat compliment als
acords adoptats i així va informar-se a la Comissió. Replica el Regidor Sr. Forcadell que
el seu Grup no modifica la proposta d’acords i que aquesta ha estat presentada per
aconseguir mecanismes que afavoreixin el sector.
El Regidor Sr. Ciscar diu que la seva referència al pressupost de la Generalitat i el PDR
ha estat per quant si el Departament rep menys diners del pressupost general, menys en
tindrà per repartir entre tots els programes que ha de desenvolupar i allò pot afectar al
PDR com a qualsevol altre.
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 del Grup del PSC – PM
i el del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU, acorda rebutjar
la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DE PXC PERQUÈ L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA NOTIFIQUI LES
BENEFICIS FISCALS RECONEGUTS A LA TAXA FISCAL REGULADORA DE
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’AIGUA POTABLE, AIXÍ COM LES TARIFES
DE BO SOCIAL TANT EN L’AIGUA COM EN LA LLUM.
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
“A dia d’avui existeixen beneficis fiscals, per exemple en el servei de subministrament
d’aigua potable, l’ampliació dels trams tarifaris en habitatges on conviuen més de tres
persones, incrementant cada tram de consum en 3m3 persona, d’excés en nombre de
tres, aplicant la tarifa que correspongui.
Com aquest hi h més com puguin ser la tarifa de bo social que s’aplica tant en l’aigua
com en la llum.
Els requisits i els passos a seguir són força complicats, reconegut pel propi síndic de
greuges, que han pogut comprovar que llei que en principi evitava que cap família es
quedés sense llum a l’hivern és paper mullat, ja que els requisits per a sol·licitar-ho o
feien gairebé impossible aquest hivern.
Donada la importància d’aquests beneficis fiscals en temps de crisi, i atès que la
publicitat en tauler d’anuncis no deixa de ser només un pur tràmit legal poc eficaç per
donar-los a conèixer, la qual cosa sorprèn amb la publicitat que es fa alhora de recordar

les obligacions tributàries, es fa necessària la publicitat real que faci arribar a
coneixement de tota la ciutadania aquests beneficis fiscals.
Acords:
PRIMER. Fer una campanya per donar a conèixer a tota la ciutadania d’Amposta els
beneficis fiscals i descomptes previstos tant en la taxa pel subministrament d’aigua com
de llum, com en qualsevol altre que els ciutadans es puguin acollir, així com el
procediment per demanar-los, i un telèfon d’informació.
SEGON. Donar compte a totes les associacions i entitats d’Amposta.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM votarà a favor de la seva
aprovació.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el suport de la moció del Grup d’Esquerra
d’Amposta, indicant que la informació proposada es podria traslladar aprofitant la
publicació anual del calendari del contribuent.
El Sr. Alcalde diu que amb el calendari del contribuent que l’Ajuntament publica cada
any ja es facilita una part de la informació que es reclama a la moció i a més ofereix els
telèfons d’informació de l’empresa concessionària del servei d’aigua potable, de BASE
i de la mateixa Oficina de gestió tributària on els contribuents poden demanar
informació. Respecte el subministrament d’energia elèctrica la pròpia factura ja
incorpora un telèfon on els abonats poden demanar aquesta informació. El Sr. Ciscar diu
que ja coneix l’existència d’aquest telèfon: però, obtenir informació d’aquest és
extremadament complicat, per la qual cosa demana l’actuació de l’Ajuntament per
facilitar la informació als ciutadans.
El Sr. Alcalde diu que donaran suport a la moció, sempre i quan la informació es
consideri suficient amb una nota informativa publicada a la Revista Amposta, a la qual
cosa accedeix el Sr. Ciscar indicant que sempre serà millor que res.
Després de les intervencions anteriors i amb la precisió incorporada a proposta del Sr.
Alcalde, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la
moció transcrita.
MOCIÓ DE PXC SOBRE UNA ALTERNATIVA A LA NOVA RESIDÈNCIA DE
GENT GRAN.
A continuació es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“Recentment ens hem assabentat que el local on estava ubicat el Centre d’Acollida de
Menors de les Terres de l’Ebre a l’Avinguda Catalunya de la nostra ciutat ha quedat
lliure pel trasllat del servei a unes altres dependències també d’Amposta.
Aquest espai alliberat, reuneix unes condicions òptimes per acollir un ús residencial
assistit de fins a 30 places, distribuïdes en una superfície de 750 metres quadrats en tres
plantes. El 2009, la pròpia Generalitat feu una inversió de mig milió d’euros, per
adaptar l’espai a l’estricta normativa d’ús residencial assistit i l’equipà amb cuina
industrial, ascensor, calefacció, aire condicionat, armaris encastats, àmplies habitacions
amb connexió de tv i diversos espais per a sala menjador, televisió, perruqueria, lectura
i despatxos, rampes d’accés per discapacitats i lavabos adaptats. A més el local està
ubicat a l’interior del casc urbà facilitant la integració dels residents a la vida de la
ciutat.

El lloguer d’aquest espai, seria una alternativa més econòmica i raonable que construir
la nova residència de gent gran de 160 places. De fet amb el preu d’aquest lloguer,
tindríem 110 places (80 actuals + 30 noves), amb un cost infinitament inferior al cost
valorat en 14 milions d’euros de la nova residència que es pretén construir a les afores
d’Amposta.
Som conscients i coneixedors de la necessitat d’incrementar el número de places
públiques concertades residencials per gent gran la nostra ciutat, però els temps que
vivim obliguen tothom, les administracions també, a ser curoses amb la gestió dels
recursos públics i a optimitzar les despeses que generen els serveis que sufraguem els
ciutadans amb els nostres impostos.
Per aquest motiu, presentem al Ple el següent acord:
Que es paralitzi temporalment el projecte de construcció de nova residència de gent
gran a les afores de la nostra ciutat impulsat per FUSSMONT i que s’estudiï
l’alternativa proposada, que considerem pot donar resposta a les necessitats de noves
places residencials per gent gran a curt i mig termini a la ciutat d’Amposta amb un cost
més raonable que l’actual.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensada pel Regidor Sr. German Ciscar en els seus propis termes.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que estan davant una moció difícil de no donar-li
suport, en tant en quant posa damunt la taula un assumpte en que l’equip de govern s’ha
capficat: la construcció d’una nova residència per a la gent gran que no compta amb el
total suport dels grups de l’oposició, proposant una solució d’implementació immediata
que permetria veure la evolució de la demanda o de la concertació de noves places per
decidir amb més fonament sobre la construcció de la nova residència. Per tant donaran
suport a la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la construcció de la nova residència té dos aspectes
fonamentals: la ratificació del conveni amb el Departament del conveni signat amb el
Departament de Benestar Social sobre la concertació de noves places residencials que
no s’ha produït per la nova Consellera i sense la qual no tindria sentit la inversió; i el
manteniment de les 70 persones en la llista d’espera que va dir existia el Sr. Alcalde i
demana si aquest pot confirmar la xifra, responent aquest que ara no són tantes les
persones que estan en llista d’espera per nova assignació de plaça, si be hi ha persones
d’Amposta que esperen que hi hagin noves places a Amposta per demanar el trasllat.
El Regidor Sr. Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta no dubta de la bona
voluntat de la moció; però es parla de lloguer sense especificar cost, no saben si s’ha
presentat oferta o com evolucionarà el compromís de concertació de noves places per tal
que el nou recurs sigui econòmicament viable, per allò no donaran suport a la moció;
però, tampoc votaran en contra abstenint-se en la votació.
El Sr. Alcalde explica que per garantir l’equilibri econòmic d’una residència per a gent
gran, ha de tenir al menys 60 places, n’hi ha de menys capacitat, normalment de gestió
privada en que l’equilibri econòmic es manté a costa dels serveis prestats als usuaris. La
residència actual té 5 plantes d’alçada i la voluntat és que la nova a construir es
desenvolupi en planta baixa i una planta elevada en una primera fase, amb una
possibilitat d’ampliació futura en una segona planta elevada més confortable que
l’actual i amb un total de 140 places concertades. Entenen la bona voluntat de la
proposta; però, el procediment per la construcció de la nova residència està en marxa i

el proper dia 3 de març s’obriran les ofertes presentades per l’adjudicació de la seva
construcció, que no és un caprici de l’equip de govern sinó una necessitat que fàcilment
es pot constatar amb una simple consulta als usuaris de l’equipament actual. Per tot
l’anterior el Grup de CiU votarà en contra de l’aprovació de la moció.
El Regidor Sr. Ciscar diu que qualsevol signaria una nova residència de 160 places
concertades, altra cosa es saber com es farà front al cost de la seva construcció i pel que
fa al manteniment de l’equilibri econòmic no ha de ser motiu de rebuig de la moció, ja
que hi ha serveis municipals que no tenen aquest equilibri (per exemple les guarderies
que tenen un desequilibri de 500.000 €.) i el discurs ha de ser igual per a tots els serveis
municipals no només per alguns.
Amb les intervencions transcrites el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 3
membres del Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC, l’abstenció dels 6
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i el vot en contra dels 11 membres del Grup
de CiU, acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DEL PSC – PM A FAVOR DE LA CONTENCIÓ DEL PREU DEL
CONSUM ELÈCTRIC DOMÈSTIC.
A continuació es dona lectura amb el tenor literal següent:
“El Govern de l’Estat ha aprovat la Llei del sector elèctric, sense transparència, sense
participació ciutadana ni de les administracions afectades i amb crítiques tant de la
Comissió Nacional de l’Energia, com de la Comissió Nacional de la Competència.
La nova Llei suposa un nou increment del preu de l’electricitat, que se suma als
increments continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels governs de l’Estat en els
últims anys. Espanya és l’estat de la zona euro que més ha incrementat el preu de la
llum en els darrers 3 anys tot i la situació de crisi actual.
El govern justifica l'ascens de la part fixa del rebut de la llum, que es paga sense tenir en
compte el consum. La part fixa del rebut és la que recull el cost de tota la política
energètica implantada per l’Estat en els darrers anys (primes a les energies renovables,
cost de producció elèctrica a les illes, ...). Després de l'última pujada, el BOE va
publicar el dia 1 de febrer la part fixa de la factura, que es paga sobre la base de la
potència contractada, ha passat en un any representen 35% de la part regulada de la
recepció al 60%. Com a resultat, la part variable, que es paga en funció del consum de
llum, ha passat del 65% al 40% durant el mateix període.
El Ministeri d'Indústria va indicar que aquesta reponderació no implica un increment de
la factura, sinó una transferència entre consumidors elèctrics a favor d'aquells que
consumeixen més, especialment a les famílies amb nens. Però la veritat és que la mesura
sobretot també beneficia els consumidors amb més poder adquisitiu que no ha de
preocupar-se (amb nens o sense ells) dels consum, en detriment dels usuaris amb més
problemes per arribar a final de mes com aturats o jubilats, tractant de minimitzar el
consum per estalviar.
De fet, experts i grups de consumidors han advertit que la mesura desanima l'estalvi
d'energia i també penalitza el consum dels primers habitatges, i que el veritable objectiu
perseguit pel govern és compensar la caiguda del consum per la crisi econòmica.
Associacions de consumidors tenen una visió molt diferent. El portaveu de Facua,
Rubén Sánchez, ha titllat les explicacions del Ministeri de "broma" ja que, segons les

estimacions de l'Associació, el perfil d'usuari mig paga un 75% més respecte fa deu
anys.
Acords
1. Mostrar el rebuig frontal a la Llei de reforma del sector elèctric aprovada pel Govern
de l’Estat.
2. Sol·licitar al Govern de l’Estat que desvinculi de la part fixa del rebut de llum els
costos derivats de les polítiques energètiques implantades en els darrers anys que són els
responsables de la pujada del rebut de la llum.
3. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya suport en trobar una fórmula que redueixi el
rebut de la llum de consum domèstic que sigui assumible per part de l’Estat.
4. Comunicar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als
presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de
Catalunya; al President del Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés i el
Senat.”
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya defensa la moció en els termes en que ha estat
presentada, indicant que aquesta és una moció pionera per quant no tenen coneixement
que se n’hagi presentat d’igual a cap municipi de Catalunya.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció,
felicitant el Grup del PSC – PM per la seva presentació per enfrontar una situació que
cada cop escanya més els ciutadans.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el suport del Grup d’Esquerra d’Amposta a la
moció.
El Sr. Alcalde exposa que el Grup de CiU recolzarà la moció i felicita el Grup del PSC
– PM per aquesta iniciativa pionera a Catalunya.
Per tot l’anterior, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció que
ha estat transcrita.
MOCIÓ D’ESQUERRA D’AMPOSTA SOBRE L’INSTITUT OBERT DE
CATALUNYA.
Seguidament es dona compte de la moció que diu:
“L’Institut Obert de Catalunya (IOC), que depèn del Departament d’Ensenyament, és un
centre que ofereix formació no presencial al llarg de tota la vida de les persones
mitjançant sistemes d’ensenyament i aprenentatge molt flexibles.
A l’IOC es poden estudiar a distància els cicles formatius de famílies professionals molt
diverses, però l’alumnat de les Terres de l’Ebre, malgrat comptar amb un centre de
suport a Tortosa per presentar la documentació de matrícula, s’ha de desplaçar a
Tarragona per fer els exàmens de les assignatures d’aquest tipus d’ensenyaments.
Aquesta situació suposa un greuge important per a les persones que viuen a la
demarcació territorial de les Terres de l’Ebre i, en particular, per a la ciutadania
d’Amposta que s’ha adreçat al nostre Grup per expressar la seva queixa al respecte.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:

1. Instar el Departament d’Ensenyament que les persones de les Terres de l’Ebre que
cursen ensenyaments de formació professional puguin fer els exàmens al territori, tot
evitant desplaçar-se a Tarragona.
2. Oferir al Departament d’Ensenyament els espais adients de titularitat municipal
perquè l’IOC pugui desenvolupar les jornades d’exàmens al territori i convertir la ciutat
d’Amposta en la localitat de referència a les Terres de l’Ebre en aquesta matèria.”
La moció es defensada pel Regidor Sr. Adam Tomàs, i manifestant-se el seu suport a la
mateixa pels portaveus dels Grups de PxC, PSC – PM i del Sr. Alcalde, el Ple de la
Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita.
MOCIÓ D’ESQUERRA D’AMPOSTA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT
D’ACTIVITATS PROFESSIONALS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS.
Finalment es dona lectura a la moció amb el tenor literal següent:
“El món de l’esport ha experimentat en els darrers anys un creixement notable, així com
grans transformacions, que s’expressen mitjançant un ventall professional molt divers.
La Llei de l’exercici de les professions de l’esport reconeix i regula quatre professions
pròpies de l’àmbit de l’esport. Els monitors esportius professionals, per exemple, poden
fer funcions de millora de la condició física en gimnasos, sales de condicionament físic i
centres esportius anàlegs, de titularitat pública o privada. En canvi, els entrenadors
professionals poden prestar serveis d’assessorament a esportistes i equips, amb vista a la
competició.
En algunes ocasions, el desenvolupament d’aquesta activitat professional comporta l’ús
d’instal·lacions esportives municipals, la qual cosa pot provocar situacions de
competència deslleial amb els serveis que s’ofereixen des d’equipaments esportius com
ara la Piscina Municipal.
Per frenar l’expansió d’aquest fenomen, que pot arribar a perjudicar els usuaris de
serveis públics que es presten i impulsen des de l’Ajuntament d’Amposta, no només
hauríem d’estudiar el mecanisme més adient perquè l’exercici d’aquestes activitats
professionals es puguin practicar sense causar cap perjudici, sinó que també hauríem de
vetllar perquè l’exercici d’aquest tipus d’activitats professionals sigui assumit per
persones amb una formació mínima específica.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Regular l’exercici d’activitats professionals de caràcter esportiu en les instal·lacions
esportives municipals, tot delimitar-ne l’accés i les condicions d’acord amb la Llei de
l’exercici de les professions de l’esport.”
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Jesús Auré defensa la moció en els seus termes.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que les queixes a les xarxes socials i anònimes no li
mereixen cap garantia, el seu Grup si ha de fer una denúncia la fa sense amagar-se;
però, la moció que s’està discutint li sembla tirar la pedra i amagar la ma. D’altra banda
no li sembla incorrecte que algunes persones, com ell mateix ,paguin el seu entrenador i
facin ús de les instal·lacions esportives municipals pagant l’abonament corresponent,
per tot allò no donarà suport a la moció.

El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM considera que la moció
pot tenir una part de consistència; però, consideren s’equivoca en l’enfoc, ja que un
col·lapse en l’ús de les instal·lacions tant pot venir derivat de l’ús professional com de
que un grup d’amics es posi d’acord per anar a una hora determinada per tant estarien
d’acord amb la moció si es regula la limitació de l’ús per grups organitzats sense
focalitzar-ho en l’activitat professional.
El Regidor Sr. Jesús Auré respon que li sembla que no s’ha entès be la moció, ja que al
parlar-se d’activitats professionals l’Ordenança fiscal té un cost molt elevat i per
permetre aquesta activitat, que preveuen s’incrementarà en un futur arran dels estudis de
grau de ciències de l’esport implantats a Amposta, demanen es reguli i en particular en
el preu per al seu foment, és sobre això que la moció demana la reflexió. Pel que fa a les
queixes que han recollit fan referència a que qui les desenvolupa no siguin professionals
d’acord amb la normativa reguladora.
El Sr. Alcalde abans de donar la paraula al Regidor delgat d’esports fa notar la
contradicció entre el fre de l’expansió de l’activitat que consta al text de la moció i el
foment de la mateixa del que parla el Sr. Auré en la seva exposició.
El Regidor Sr. Francesc Paz explica el funcionament de les instal·lacions indicant que,
tot i no haver una regulació específica com la demanada a la moció, la Llei de 2008 es
compleix de forma absolutament estricta i continua dient que tots els clubs que utilitzen
les instal·lacions esportives disposen dels serveis d’entrenadors als quals també els
afectaria la regulació proposada i podria ser que els afectés negativament, ja que si es
regula és per a tothom. En quant als privats que utilitzen aquests serveis, paguen el preu
públic fixat per l’Ajuntament i per tant tenen els mateixos drets que el altres usuaris,
tant si ho desenvolupen sols com amb l’assistència de fisioterapeutes o entrenadors
personals privats, ja que aquest no és un servei que es faciliti pel servei municipal, el
qual està dotat del personal que disposa de la titulació requerida per la Llei de 2008. A
més a més, aquesta activitat iniciada amb entrenador personal suposa un benefici
econòmic per al servei, ja que algunes persones comencen amb aquesta activitat i
després segueixen com a usuaris del servei. Per tant com que tota l’activitat compleix,
ara per ara, la normativa legal i una nova regulació podria tenir efectes no desitjats per a
clubs amateurs usuaris de les instal·lacions, el Grup de CiU no donarà suport a la moció
i acaba indicant que existint una bústia de queixes i suggeriments a disposició dels
usuaris de les instal·lacions esportives on es recullen i responen totes aquelles que volen
realitzar-se, no se n’ha registrat cap en el sentit de la moció.
El Regidor Sr. Auré diu que no han posat en dubte la titulació del personal municipal i
insisteix en que no s’ha entès la moció per quant no es domina la matèria exposada i
mostra la disposició del seu Grup a tractar aquest assumpte en la propera sessió de la
Comissió informativa d’esports.
Amb les intervencions indicades el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, l’abstenció dels 3 membres
del Grup del PSC – PM i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU i el del
membre del Grup de PxC, acorda rebutjar la moció transcrita.
PRECS I PREGUNTES
En primer lloc es dona resposta a les preguntes per escrit presentades pel Grup d’Esquerra
d’Amposta següents:

1. “1. Que el passat 28 de gener de 2014 el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
publicava un anunci en què s’informava que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’Amposta havia aprovat les bases per participar a la desfilada de comparses de
Carnestoltes.
2. Que el nostre Grup desconeix el significat exacte del punt cinquè d’aquestes bases i, a
més, no comparteix el punt setè, que obliga a les comparses a tenir una assegurança de
responsabilitat civil.
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 el contingut general d’aquestes bases i, en concret, el significat
i abast del punt cinquè, així com de les motivacions de l’equip de Govern per obligar a les
comparses a tenir una assegurança de responsabilitat civil.”
El Sr. Alcalde explica que des de la Regidoria de cultura, després de 2 reunions amb els
representants de les comparses es va proposar la regulació inicialment aprovada per la
Junta de Govern Local, prèvia explicació de les bases a la Comissió informativa; demana
que Esquerra d’Amposta abans de formular preguntes conegui la tramitació administrativa,
ja que si ho hagués fet sabrien que després de l’aprovació inicial s’obria un termini
d’exposició pública per formular al·legacions, període dintre del qual la Federació
d’associacions de veïns va formular una al·legació que recollida per la Junta de Govern va
donar com a conseqüència la definitiva aprovació d’unes bases modificades respecte les
inicialment aprovades i, en especial, eliminant el requisit d’exigència d’una assegurança de
responsabilitat civil,per quant l’Ajuntament ja en disposa d’una assegurança que garanteix
la responsabilitat civil dels actes que organitza, amb la qual cosa dona resposta a la
pregunta, afegint que la previsió inicial d’exigència d’assegurança no és més que la
demanada per molts altres municipis. El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que com el Sr.
Alcalde a més de respondre la pregunta, la qual cosa agraeix, ha manifestat altres coses, ha
de dir que de les bases a la Comissió ni es va informar ni es va dir quin seria el tràmit per
la seva provació com si es fa en altres comissions, a la qual cosa respon el Sr. Alcalde que
com a Grup municipal deuen conèixer el tràmit a seguir. El Sr. Tomàs replica que con ha
estat reconegut no es va comunicar l’aprovació a la Comissió, si s’hagués fet no s’hauria
presentat la pregunta, en qualsevol cas estan satisfets per la modificació de les bases.
La Regidora delegada de Cultura, Sra. Maria del Mar Panisello diu que les bases des de
l’any 2012 ja incorporaven aquesta exigència, tot dient que no és cert que no s’hagués
informat a la Comissió, altra cosa diferent és que si el Grup d’Esquerra no disposava del
text de les bases va ser perquè no ho va demanar.
2. “1. Que, recentment, la Confederació de Comerç de Catalunya ha fet públic que més de
2.200 botigues de proximitat van tancar l’any passat a Catalunya i que els sectors on més
comerços han abaixat la persiana han estat el de l’equipament de la llar i l’alimentació.
2. Que el nostre Grup desconeix l’impacte que ha tingut la baixada de les vendes en el
sector comercial d’Amposta que, segons dades de la Confederació de Comerç de
Catalunya, al nostre país va ser del 4 % l’any passat.
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’equip de Govern ens informi, en la propera sessió que durà a terme el Ple de
l’Ajuntament d’Amposta, sobre el nombre de botigues que han tancat durant l’any 2013 i
2012, així com dels sectors més afectats.”
El Sr. Alcalde diu que no es disposa de la informació demanada, per quant no existeix la
obligació dels particulars de comunicar la baixa de l’activitat, amb la qual cosa es molt
difícil el seu control, tot i allò s’estan estudiant mecanismes per poder aconseguir aquesta
informació, ja que la no obligatorietat de comunicar la baixa genera problemes al
departament d’activitats en el tràmit de noves llicències. El Sr. Tomàs diu que entén que es
farà per aconseguir la informació, responent el Sr. Alcalde que ha dit que intentaran
aconseguir-la i del resultat se’n donarà compte.
3. “1. Que el passat 17 de febrer de 2014, mitjançant una publicació a la web municipal,
l’equip de Govern valorava la participació a la 19a edició de la Festa de la Carxofa de molt
exitosa, atès que el nombre de tiquets venuts va assolir una xifra propera als 4.000.
2. Que el nostre Grup desconeix l’impacte que ha tingut sobre el nombre d’assistents a la
Festa de la Carxofa el fet que aquesta s’hagi celebrat per tercera vegada consecutiva en
dissabte, enlloc de fer-lo en diumenge com era tradicional.
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 el nombre de tiquets venuts en les últimes 5 edicions de la
Festa de la Carxofa i, si és possible, els àmbits geogràfics més representatius dels
assistents.”
El Sr. Alcalde diu que en cap moment es va dir que s’havien venut 4000 tíquets, sinó 1200
i en quan a la pregunta conté una errada, ja que no és el tercer any que es fa en dissabte
sinó el segon. Quan el nombre de tíquets venuts ha estat: any 2010, 1127; any 2011, 1089;
any 2012, 1145; any 2013, 1023 i any 2014, 1200. Pel que fa al percentatge dels assistents
es manté el percentatge entre els d’Amposta i els forasters. Acaba dient que, com sempre la
informació detallada es facilitarà a la Comissió informativa corresponent.
El Regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes següents:
1. En relació a una pregunta sobre un sot existent degut a una avaria en la xarxa de
distribució d’aigua, pregunta si s’ha arranjat, responent el Sr. Alcalde que per l’empresa
concessionària del servei de subministrament d’aigua potable s’està fet, primer amb terra
per compactar i després amb asfalt.
2. En relació amb el cartell d’una activitat instal·lat en un edifici catalogat que sembla no
compleix la normativa pregunta si s’ha fet alguna cosa per corregir-ho, responent el Sr.
Alcalde afirmativament.
3. L’activitat existent al carrer Jacint Verdaguer a que s’ha referit en altres sessions
plenàries està en funcionament, pregunta si se’n té constància, respon el Sr. Alcalde que no
tenen cap constància de denúncies de particulars o actuació de la Policia local al respecte,
prenent nota per comprovar-ho.
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les preguntes i precs següents:
1. Respecte les beques menjador, pregunta si seria possible aplicar la fórmula d’Hospitalet
de Llobregat que va traslladar al Regidor d’ensenyament, responent aquest que havent-ho
consultat amb el Consell comarcal del Montsià, aquest va respondre que la fórmula no
seria viable de cap manera.

2. En relació amb la moció de l’associació que va demanar col·laborar amb la protectora
d’animals, pregunta en quina situació està. El Sr. Alcalde explica que des de la Regidoria
corresponent es va intentar coordinar les dues associacions no essent possible, optant-se
per mantenir el conveni de col·laboració amb l’associació que fins ara ha gestionant la
gossera i per l’altra associació s’està gestionant la petició de cessió de l’ús d’un terreny per
ubicar un espai semblant. El Regidor Sr. Espanya diu que és una llàstima que no s’hagi
arribat a un acord, tenint l’Ajuntament la paella pel mànec en forma del conveni anual. El
Sr. Alcalde respon dient que estan satisfets amb la gestió de l’associació actual i que
davant la voluntat de l’altra associació de disposar d’un dispositiu diferenciat es farà el
possible per atendre la petició de cessió de l’espai.
3. Pregunta si tenen notícia de l’increment dels robatoris a les cases del cas antic
mitjançant l’accés pels terrats, el Sr. Alcalde respon que de l’estadística facilitada pels
Mossos d’Esquadra ha disminuït aquest tipus de delicte; altra cosa diferent és la gestió de
la propietat davant les ocupacions il·legals d’habitatges que és més difícil de controlar i
que donen com a conseqüència l’increment a que es refereix el Sr. Espanya; però, el
nombre de delictes del tipus indicat s’ha reduït.
4. Respecte les pràctiques sobre estalvi en la despesa d’enllumenat públic, s’han produït
queixes per la reducció de l’enllumenat entre les 8 i les 9 de la nit a carrers on hi han
comerços, com ara el carrer Cervantes i demana que es tingui en compte aquesta
existència. El Sr. Alcalde respon que al carrer indicat, en tot cas, serà una avaria puntual ja
que no és un dels que s’aplica la mesura, en tot cas per la Regidoria corresponent es pren
nota per detectar i solucionar el problema.
5. La Junta de Govern Local va acordar interposar recurs d’apel·lació contra la sentència
del Jutjat contenciós – administratiu de Tarragona dictada en dos recursos interposats
contra l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de Tosses segona fase, pregunta
sobre dites sentències. El Sr. Alcalde respon que, sense perjudici de que s’informarà amb
més detall a la Comissió informativa d’obres i urbanisme, una de les sentències determina
una indemnització per trasllat d’una activitat inclosa en l’àmbit reparcel·latori que es
considera absolutament desproporcionada podent fer inviable la reparcel·lació del sector,
motiu pel qual es va considerar oportuna la interposició del recurs d’apel·lació.
5. El Sr. Alcalde va fer unes declaracions a una cadena de televisió d’àmbit estatal sobre
un incident a les activitats taurines de la Festa major de 2013, considera que és un fet
lamentable que no deixa en bon lloc el Consistori que deurà fer-se càrrec de les despeses si
no ho fa l’asseguradora. El Sr. Alcalde explica que les seves manifestacions sorgeixen
arran de que la família de l’afectat fa pública la seva preocupació pels fets sense haver-se
posat en contacte amb l’Ajuntament, qui, d’altra banda, disposa de les assegurances
establertes a la normativa sobre activitats taurines ja que de no disposar-les no s’hauria
atorgat el permís per la seva celebració; hores d’ara ningú de la família de l’afectat s’ha
posat en contacte amb l’asseguradora que ha cobert les despeses de curació. Als familiars
se’ls ha informat que la pròtesi i la cadira de rodes ha de ser assumida per la Seguretat
social (ell mateix va fer-ho). En darrera instància a més de la cobertura d’accidents
l’Ajuntament disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que se n’hauria de fer
càrrec de la indemnització, sempre que es determini que aquesta ha de realitzar-se. Acaba
dient que li hauria agradat que l’assumpte s’hagués portat sense publicitat; però, en
definitiva aquesta ha esdevingut de l’actuació de la pròpia família de l’afectat.

I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les quinze hores 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,

