ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 31 DE MARÇ 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 trenta-u de març 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 de 24 de febrer de 2014.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia número 255 a 404 de 2014.
4. Proposta de modificació de la prestació del servei d’atenció domiciliària.
5. Proposta de modificació de la prestació del servei de transport adaptat.
6. Adjudicació de la concessió del servei públic regular de transport urbà de viatgers
d’ús general en el municipi d’Amposta.
7. Donar compte de la liquidació del pressupost municipal de 2013.
8. Donar compte del Pla pressupostari 2015-2017, aprovat per Decret 365/2014.

9. Aprovació inicial de l’expedient número 4 de modificació del pressupost.
10. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.
11. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 12.
12. Aprovació inicial de l’ordenança fiscal número 53, reguladora del preu públic per a
la publicitat telemàtica de les activitats comercials, industrials o de serveis.
13. Atorgament de bonificacions fiscals de l’ICIO i taxa per llicències d’obres.
14. Aprovació de conveni amb CTTI per compartiment de l’ús d’infraestructures de
telecomunicacions.
15. Moció d’Esquerra d’Amposta en defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics
de la conca de l’Ebre i el Delta.
16. Moció d’Esquerra d’Amposta sobre la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i la
millora de la transparència.
17. Moció de CiU sobre el nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
18. Moció de PxC per poder conèixer l’estat d’execució de les mocions aprovades.
19. Moció de PxC perquè el govern espanyol rectifiqui la decisió d’establir el copagament
a la medicació hospitalària.
20. Moció del PSC-PM per mancomunar la contractació d’espectacles festius i oferir
entrades bonificades als col·lectius desfavorits.
21. Moció del PSC-PM per organitzar un mercat car boot sale a Amposta.
22. Moció d’Esquerra d’Amposta sobre el Pla director urbanístic de les construccions
agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre.
23. Moció d’Esquerra d’Amposta sobre l’Associació catalana de municipis i comarques i
la Federació de municipis de Catalunya.
24. Moció de PxC per estudiar el poder aplicar el programa “Tastet a l’escola” via
guarderies públiques o privades.
25. 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 24 DE FEBRER DE 2014.
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 24
de febrer de 2014.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• M.V.P, com a administratiu del Punt d’Informació Juvenil del 3 de març al 2 de
setembre de 2014.
• A.C.V per a la realització de les tasques d’arxiver municipal per un termini de
sis mesos a comptar a partir del dia 12 de març de 2014.
• J.M.T.J i J.F.G.G com a peons de la parada de sementals del 27 de març al 12 de
juny de 2014.
• S.P.B com a peó dels serveis municipals del 3 de març al 2 de juny de 2014.
• C.M.P com a tècnica tutora del programa Joves per l’Ocupació 2013-2015 del
27 de març de 2014 al 26 d’abril de 2015.

•

I.V.F com a tècnica tutora del programa Joves per l’Ocupació 2013-2015 del 27
de març de 2014 al 26 d’abril de 2015.
• N.M.B com a tècnica tutora del programa Joves per l’Ocupació 2013-2015 del
27 de març de 2014 al 26 d’abril de 2015.
• G.P.A, com a peó del 17 de març al 16 de maig de 2014.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 255 A 404 DE
2014.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 255 a 404 de l’any 2014, restant el Ple
assabentat.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA.
Atenent que en data 20 de març de 2014 per Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, es
formula petició de que l’encàrrec de gestió del servei d’atenció domiciliària es realitzi a
la Fundació privada serveis socials del Montsià (FUSSMONT).
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de juny de 2008,
aprovà definitivament la creació del servei d’atenció domiciliària i el seu reglament.
Atenent que el projecte del servei indicat preveu que el Ple de l’Ajuntament d’Amposta
en exercici de les facultats de l’article 22.2.f) L7/85 i de l’article 15 Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, per motius d’eficàcia, encarrega l’execució del servei d’atenció
domiciliària a l’Hospital Comarcal, SAM., societat de capital íntegrament municipal.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de setembre de
2013, aprovà definitivament la modificació del servei d’atenció domiciliària i del seu
reglament incorporant el nou servei d’ajut a la llar de baixa intensitat.
Atenent que el projecte del servei modificat preveu que s’encarrega l’execució del
servei d’ajut a la llar de baixa intensitat a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM.,
societat de capital íntegrament municipal.
Atenent que el paràgraf primer de l’article 4 dels estatuts de FUSSMONT determinen
que la fundació té la condició de mitjà propi i servei tècnic de qualsevol dels poders
adjudicadors que de manera directa o indirecta formen part de l’accionariat de l’entitat
fundadora, entitat que també té la condició de poder adjudicador. El paràgraf segon del
mateix article estatutari estableix que en el moment de l’acte fundacional els poders
adjudicadors són: l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i les entitats i ens i organismes
que en depenen o de manera directa o indirecta formen part de l’accionariat de l’entitat
fundadora.
Atenent que l’Ajuntament d’Amposta és titular del 100 per 100 de les accions
d’Hospital Comarcal d’Amposta. SAM., amb la qual cosa d’acord amb el que es fixa als
estatuts de FUSSMONT, aquesta té la condició de mitjà propi i servei tècnic i
l’Ajuntament d’Amposta.
Atenent que el principi d’eficàcia previst a l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, així com el d’optimització dels recursos disponibles han d’informar la
pràctica administrativa.
Atenent el que es disposa a:

•

Articles 24.6 i 4.1,n) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.
• Article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú:
• Article 22.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local:
Vist l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents
acords:
PRIMER. Encarregar la gestió del servei d’atenció domiciliària a la Fundació privada
serveis socials del Montsià (FUSSMONT).
SEGON. L’encàrrec de gestió resta sotmès a les condicions següents:
• L’objecte del servei es concreta en els serveis previstos en el Projecte del servei
següents:
- Servei d’ajut a la llar.
- Servei d’aparts a domicili.
- Servei d’ajut a la llar de baixa intensitat.
• No suposa en cap cas la cessió de la titularitat de la competència municipal ni
dels elements substantius del seu exercici, sent responsabilitat de l’Ajuntament
dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els que
s’integri la concreta activitat material objecte d’encàrrec.
• L’Ajuntament d’Amposta conserva la direcció, supervisió i coordinació
mitjançant la Regidoria de Serveis Socials Municipals.
• La durada de l’encàrrec de la gestió s’estableix en un període de 10 anys,
comptats a partir de l’adopció del present acord.
TERCER. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí oficial de la província.
QUART. Donar trasllat del present acord a FUSSMONT, Intervenció de fons i Àrea de
serveis socials.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya demana que per part de FUSSMONT es licitin els
serveis objecte del present acord per tal que no sigui sempre la mateixa empresa qui els
realitzi. Respon el Sr. Alcalde que la Fundació seguirà els procediments contractuals
corresponents, prenen nota del suggeriment del Grup municipal del PSC – PM.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TRANSPORT ADAPTAT.
Atenent que en data 19 de març de 2014 per Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, es
formula petició de que l’encàrrec de gestió del servei de transport adaptat es realitzi a la
Fundació privada serveis socials del Montsià (FUSSMONT).
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 11 de març de 2009,
aprovà definitivament la creació del servei de transport adaptat i el seu reglament.
Atenent que el projecte del servei indicat preveu que el Ple de l’Ajuntament d’Amposta
en exercici de les facultats de l’article 22.2.f) L7/85 i de l’article 15 Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, per motius d’eficàcia, encarrega l’execució del servei de transport
adaptat a l’Hospital Comarcal, SAM., societat de capital íntegrament municipal.

Atenent que el paràgraf primer de l’article 4 dels estatuts de FUSSMONT determinen
que la fundació té la condició de mitjà propi i servei tècnic de qualsevol dels poders
adjudicadors que de manera directa o indirecta formen part de l’accionariat de l’entitat
fundadora, entitat que també té la condició de poder adjudicador. El paràgraf segon del
mateix article estatutari estableix que en el moment de l’acte fundacional els poders
adjudicadors són: l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i les entitats i ens i organismes
que en depenen o de manera directa o indirecta formen part de l’accionariat de l’entitat
fundadora.
Atenent que l’Ajuntament d’Amposta és titular del 100 per 100 de les accions
d’Hospital Comarcal d’Amposta. SAM., amb la qual cosa d’acord amb el que es fixa als
estatuts de FUSSMONT, aquesta té la condició de mitjà propi i servei tècnic i
l’Ajuntament d’Amposta.
Atenent que el principi d’eficàcia previst a l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, així com el d’optimització dels recursos disponibles han d’informar la
pràctica administrativa.
Atenent el que es disposa a:
• Articles 24.6 i 4.1,n) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.
• Article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú:
• Article 22.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local:
Vist l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents
acords:
PRIMER. Encarregar la gestió del servei de transport adaptat a la Fundació privada
serveis socials del Montsià (FUSSMONT).
SEGON. L’encàrrec de gestió resta sotmès a les condicions següents:
• L’objecte del servei es limita al servei municipal, restant exclosos els serveis
conveniats previstos en el Projecte del servei.
• No suposa en cap cas la cessió de la titularitat de la competència municipal ni
dels elements substantius del seu exercici, sent responsabilitat de l’Ajuntament
dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els que
s’integri la concreta activitat material objecte d’encàrrec.
• L’Ajuntament d’Amposta conserva la direcció, supervisió i coordinació
mitjançant la Regidoria de Serveis Socials Municipals.
• La durada de l’encàrrec de la gestió s’estableix en un període de 10 anys,
comptats a partir de l’adopció del present acord.
TERCER. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí oficial de la província.
QUART. Donar trasllat del present acord a FUSSMONT, Intervenció de fons i Àrea de
serveis socials.
ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC REGULAR DE
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS D’ÚS GENERAL EN EL MUNICIPI
D’AMPOSTA.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que erl Grup de PxC no ha de lligar la proposta
d’adjudicació amb l’incompliment del contracte actual per part d’una empresa; però, ha

d’entendre que una de les prerrogatives dels Grups de l’oposició és votar en contra dels
assumptes que considerin oportuns. En quant a la proposta en si, creu que la valoració dels
criteris subjectius, d’acord amb la informació facilitada en Comissió informativa, la qual
agraeix, podria haver estat diferent; acaba dient que consideren que la Llei ha de complirse; però, no que una empresa que ha estat enganyat hagi d’adjudicar-se el contracte. El Sr.
Alcalde respon que entén els arguments; però, si les valoracions subjectives han de
modificar-se no pot ser d’altra forma que en base a un recurs.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que disposant de nova informació fa que la seva
posició hagi de ser diferent. No vol entrar en la valoració tècnica de les ofertes; però, una
de els empreses licitadores ha realitzat unes greus afirmacions que de ser certes, haurien de
comportar la paralització del procediment, perquè la realitat diu que hi ha hagut un servei
no prestat, per tant la Ciutat entendria que es cerquessin fórmules per la paralització del
procediment i començar de nou, com en el cas del contracte dels serveis de la piscina. El
Sr. Alcalde respon que el cas de la piscina és diferent, ja que hi ha hagut una renúncia de
l’adjudicatària, la qual cosa no comporta la problemàtica afegida que suposaria la
paralització del procediment. Moralment entén que en saber del no compliment del servei
es realitzin aquestes manifestacions i demana que pel Sr. Secretari s’informi si aquest
incompliment del contracte vigent i l’adjudicació del nou poden tenir relació; per aquest
s’informa que la única possibilitat seria que a l’empresa que presta l’actual servei li forta
resolt el contracte per causa imputable a ella, la qual cosa comportaria la prohibició de
contractar, no considerant que es donin les circumstàncies que motivin una resolució del
contracte per causa imputable a l’empresa concessionària del servei, extrem aquest que, a
més a més, restaria subjecte a posterior decisió judicial i fins que aquesta resolució
contractual culpable fora ferma l’empresa pot participar en les licitacions i no està incursa
en prohibició de contractar.
El Sr. Espanya pregunta al Sr. Secretari si a banda de la manca de possibilitat de relació
entre l’incompliment i la no adjudicació del nou contracte hi ha alguna possibilitat legal de
paralitzar el procediment. Respon aquest que legalment és possible el desestiment de
l’administració de la contractació, ja sigui del procediment, per raons de tramitació, que no
es donen, o de l’objecte del contracte per raons d’interès públic. A la qual cosa el Sr.
Espanya proposa que es pensi en aquesta possibilitat.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que, a banda de les manifestacions que s’han realitzat per
l’oposició, agraeix la informació que s’ha facilitat en comissió sobre les valoracions
tècniques de les ofertes, les quals no disposaven de suficient suport en el plec de clàusules,
la qual cosa comportà que haguessin estat fetes més pel coneixement de l’empresa
concessionària que per altres motius, per la qual cosa el Grup d’Esquerra d’Amposta
votarà en contra de la proposta.
El Sr. Alcalde manifesta que els Grups de l’oposició tenen raó en els dubtes sobre
l’adjudicació del contracte i per tant, després de les diferents intervencions dels Grups
municipals aquest assumpte es deixa damunt la taula per tal de ser objecte de tractament en
una sessió específica de la Junta de Portaveus.
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
2013.
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 314/2014, pel qual s’aprova la
liquidació del pressupost de l’exercici 2013, el qual es transcriu a continuació:

“De conformitat amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, es presenta la liquidació del pressupost de l'any 2013 de l'Ajuntament d'Amposta
i que conté els drets pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de
pagament, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.
Considerant que aquesta liquidació s'ajusta als articles 191.3 de la citada norma i 89 i
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i vist l'informe d'Intervenció. HE
RESOLT:
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost general de l'any 2013, segons el següent
detall:
Drets pendents de cobrament: 11.057.888,97 euros.
Obligacions pendents pagament: 3.046.142,84 euros.
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 3.582.394,70 euros.
Resultat pressupostari ajustat: 2.772.246,43 euros.
Capacitat de finançament: 1.740.890,59 euros
Estalvi net: 1.273.709,21 euros.
Segon: Que haurà de donar-se compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en
la primera sessió que celebri.”
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el PSC – PM considera que la situació
econòmica és prou correcta, consideren com la dada més positiva la rebaixa del deute a
un nivell correcte, si bé fruit de les obligacions imposades per l’Estat ha de felicitar-se
per haver-se arribat al nivell exigit molt abans que altres municipis no es pot deixar de
costat que la situació de partida era dolenta; la dada pitjor és la previsió d’inversió per al
proper any limitada a 500.000 €. El Sr. Alcalde respon que li hauria agradat tenir un
nivell de deute més alt per poder contractar obres d’inversió que ajudessin en la situació
econòmica conflictiva actual, com també poder destinat 2 ó 3 milions d’euros a inversió
disposant de la capacitat per a fer-ho, cosa que resta limitada per la normativa de l’Estat
sobre sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària, regla de la despesa, etc i acaba
dient que municipis de més de 100.000 habitants tenen limitada la seva capacitat
d’inversió per sota de la d’Amposta.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta considera que les
xifres són molt bones, com la feina feta per l’àrea d’Hisenda, que valoren molt
positivament. Respecte la impossibilitat de fer inversió, no deriva de voluntat municipal
pròpia sinó que ve imposada de fora.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació resta assabentat de
l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2013.
DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI 2015-2017, APROVAT PER
DECRET 365/2014.
Tot seguit es dona compte del Decret de l’Alcaldia d’aprovació del Pla pressupostari
2015-2017, que es transcriu a continuació:
“La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix a l'article 29 que: "S'elaborarà un pla pressupostari a mig termini en
el qual s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà
una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i
de deute públic i de conformitat amb la regla de despesa".

El mateix precepte disposa a continuació que: "Els plans pressupostaris a mig termini
comprendran un període mínim de tres anys i contindran, entre d'altres paràmetres:
a) Es objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de despesa de
les respectives Administracions Públiques
b) Els principals supòsits en que es basen dites projeccions d'ingressos i despeses.
c) Una avaluació de cóm les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a
llarg termini de les finances públiques."
Atenent el que disposen:
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de arç, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Resolc:
Primer. Aprovar els Plans pressupostaris de l'Ajuntament d'Amposta per al període
2015-2017, d'acord amb allò establert a l'article 29 de la Llei orgànica d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Segon. Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la informació
corresponent als referits marcs pressupostaris a través de l'aplicació de captura
habilitada en la "Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales", en compliment d'allò establert en la Ordre Ministerial 2105/2012, d’1
d'octubre.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 4 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST.
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2014 el passat 23 de desembre de 2013, ha
sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden demorar-se fins el
pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit, o el pressupostat resulta insuficient.
Aplicacions a suplementar
917.162.22700
Recollida escombraries
3.764,75
304.342.21300
Manteniment equips pistes poliesportives
709,31
350.432.22611
Despeses promoció turística
1.513,35
918.169.21400
Reparació vehicle servei brigada
171,60
514.230.22613
Activitats serveis socials
39,00
110.332.22609
Despeses generals biblioteca
114,73
125.333.21200
Conservació edifici Centre d’arts visuals
1.429,01
431.422.48900
Transferències corrents associacions empresarials
26.000,00
514.230.21900
Mobiliari i altres serveis socials
2.000,00
021.925.48900
Subvencions generals Alcaldia
4.669,11
Total aplicacions a suplementar
40.410,86
Del total de les aplicacions a suplementar, 7.741,75 euros es financen en càrrec al
romanent de tresoreria per despeses generals, ja que es corresponen amb
reconeixements extrajudicials de crèdits de l’exercici 2013 que es porten a aprovació en
sessió Plenària de 31 de març de 2014, i que consten al compte (413), segons les dades
obrants a la comptabilitat municipal.
Aplicacions REC

917.162.22700
Recollida escombraries
3.764,75
304.342.21300
Manteniment equips pistes poliesportives
709,31
350.432.22611
Despeses promoció turística
1.513,35
918.169.21400
Reparació vehicle servei brigada
171,60
514.230.22613
Activitats serveis socials
39,00
110.332.22609
Despeses generals biblioteca
114,73
125.333.21200
Conservació edifici Centre arts visuals
1.429,01
La resta es financen en baixes en les següents aplicacions:
Baixa aplicacions
012.920.22799
Honoraris professionals diversos
26.000,00
701.419.20200
Lloguer parada sementals
2.000,00
708.150.13100
Personal laboral obres
4669,11
Total baixes
32.669,11
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per
majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 6
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del
membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient número 4 de modificació del pressupost de 2014 amb les
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen:
Modificació crèdit número 4 suplements de crèdit
Suplement de crèdit
40.410,86
Cap.2 Despeses en béns corrents i serveis
9.741,75
Cap.4 Transferències corrents i subvencions
30.669,11
Finançament
40.410,86
Cap.1 Despeses personal
4.669,11
Cap.2: Despeses bens corrents i serv.
28.000,00
870.00 Romanent tresoreria despeses generals
7.741,75
SEGON. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils,
tant als taulers d'anuncis com al Butlletí Oficial de la Província , als efectes que els
interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients.
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini
d'exposició al públic no es presentin reclamacions
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions
d’exercicis anteriors, recollides comptablement al compte (413), contingudes en els
següents annexes:
ORG.
917

PROGR.
162

ECON.

RELACIÓ FACTURES ANY 2013 AC. PLE
CODI
NÚM.
APLICACIÓ
TERCER
FACT.
FACT.

Recollida
22700 Escombraries

Hnos. Pellicé,
SL

DESCRIPCIÓ

IMPORT
TOTAL

100470

Viatges contenidors neteja viària
1539 desembre 2013

Hnos. Pellicé,
SL

100471

Lloguer i neteja cubetes Poble
1542 Nou desembre 2013

537,15 €

Hnos. Pellicé,
SL

100472

Viatges contenidors neteja viària
1541 Eucaliptus desembre 2013

126,04 €

1.764,53 €

100474

Viatge contenidor residus
municipals cementiri desembre
1540 2013

Hnos. Pellicé,
SL

100475

Recollida voluminosos ext.
1538 contenidors desembre 2013

724,01 €

Hnos. Pellicé,
SL

100476

Recollida catró comerços
1537 Amposta desembre 2013.

550,00 €

Int. I Mant.
Terres de
l'Ebre, SLL

100650

100669

Hnos. Pellicé,
SL.

304

342

Manteniment equips
21300 Pistes poliesportives

350

432

Despeses Promoció
22611 Turística

Ofitec Tècnica,
SL

918

169

Reparació vehicle
21400 servei brigada

Auto Elèctric
Ruiz, SL
Auto Elèctric
Ruiz, SL

514

230

Activitats Serveis
22613 Socials

Transportes
Badoch, SA

100725

Associació PDS A 08029
36122 Barcelona Serveis Soicals

110

332

Despeses generals
22609 Biblioteca

Adell- Torres,
SL

100743

Aperitiu servit acte a la
039/13 Biblioteca

333

Conservació edifici
21200 Arts Visuals

Recitecnic
Seguridad, SA

100722

Quota connexió anual alarma
A/47336 Centre Arts Lo Pati

Recitecnic
Seguridad, SA

100978

Ampliació sistema seguretat grau
A/47337 3 Centre Arts Lo Pati

125

100709
100724

Canviar arrancadors pista
FA01381 patinatge
Bloc B feines i mòduls
addicionals sol·licitats oficina
11-295 turisme
Anticongelant, aigua i lampares
22393-TI Philips vehicles servei brigada
Lampares i recanvis vehicles
22826-TI servei brigada

TOTAL

63,02 €

709,31 €

1.513,35 €
29,29 €
142,31 €
39,00 €
114,73 €
340,01 €
1.089,00 €
7.741,75 €

i que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Vist l’informe de Intervenció de 18 de març de 2014.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del
Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, acorda aprovar les obligacions
d’exercicis anteriors, per import total de 7.741,75 euros.
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚMERO 12.
Atès que la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica
regula la tramitació i atorgament d’autorització de les llicències d’apartaments i
habitatges d’ús turístic. Atès que l’Ajuntament, al prestar aquest servei, incorre en una
sèrie de despeses administratives objecte de gravamen d’acord amb la normativa
tributària vigent.
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre el procediment per a l'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Vistos els informes de Intervenció i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de
l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, dels

6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del Grup del PSC – PM i
l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment per l'any 2014 la modificació de l’ordenança fiscal
número 12, incorporant una tarifa per a la tramitació i atorgament d’autorització de les
llicències d’apartaments turístics i habitatges d’ús turístic, per import fix de 150 euros.
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí oficial de la província de Tarragona.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament
aprovats.
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària
per l’Ajuntament.
QUART. Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat, els acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu
l’art. 2.) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr,. Antoni Espanya pregunta si a aquests establiments també se’ls aplicarà
la taxa turística de la Generalitat de Catalunya, responent afirmativament el Sr. Alcalde.
APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 53,
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PUBLICITAT TELEMÀTICA DE
LES ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS O DE SERVEIS.
Atès que des de la Regidoria de Comerç es planteja la possibilitat de crear un portal
telemàtic anomenat Amposta Comercial amb l’objectiu de facilitar la publicitat i
l’accés de tothom a aquelles empreses i comerços que figurin en aquesta plataforma
d’internet.
Atès que l’Ajuntament, al prestar aquest servei, incorre en una sèrie de despeses objecte
de gravamen d’acord amb la normativa tributària vigent.
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre el procediment per a l'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals.
Vistos els informes de Intervenció i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de
l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU i dels
3 membres del Grup del PSC – PM i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra
d’Amposta i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal número 53 reguladora del preu
públic per a la publicitat telemàtica de les activitats comercials, industrials o de serveis.

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí oficial de la província de Tarragona.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament
aprovats.
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària
per l’Ajuntament.
QUART. Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat, els acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu
l’art. 2.) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.
ATORGAMENT DE BONIFICACIONS FISCALS DE L’ICIO I TAXA PER
LLICÈNCIES D’OBRES.
En relació a la sol·licitud presentada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
on manifesta que havent sol·licitat llicència d’obres per a la construcció de la nova
estació d’autobusos d’Amposta demana s’apliquin exempcions o bonificacions que
corresponguin.
Vist l’informe emès per l’Oficina de gestió tributària del qual resulta:
1. La sol·licitant va demanar llicència d’obres havent-se-li liquidat els següents tributs:
liquidació número 781838: Taxa de llicència d’obres i Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres amb un import de 32.173,24 €. dels que 2.144,88 €. corresponen a
la taxa i 30.028,36 €. corresponen a l’Impost.
2. Nota des de l’Alcaldia en la que textualment s’indica el següent:
“Atesa la constància de la sol·licitud presentada per l’entitat INFRAESTRUCTURES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA en la que demana la bonificació dels tributs
que es meritin com a conseqüència de la construcció i obertura de la nova estació
d’autobusos.
Atès l’interés que aquesta obra i posterior servei representa per a la població pel sentit
què:
a) Facilitarà el transport de viatgers entre Amposta i les poblacions veïnes.
b) Potenciarà l’ús dels transports públics.
Atesa la possibilitat d’aplicar bonificacions superiors a les que d’ordinari s’apliquen
als tributs vinculats amb les noves obertures d’activitats comercials, industrials o de
serveis quan aquestes revesteixin un interès superior per a la població.
És per tot això que interessa, per una qüestió d’oportunitat política, s’apliqui als tributs
meritats per les llicències d’obertura d’establiments i llicència d’obres i per l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, una bonificació del 90% sobre la quota

tributaria resultant.”
3. Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen la possibilitat de concedir
bonificacions fiscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i ICIO a aquelles activitats
empresarials, industrials, comercials o de serveix que se sol·liciten a comptar de
l’entrada en vigor d’aquest nou articulat aplicable a comptar de l’1 de gener de 2012, i
atenent a les següents característiques:
a) Fins un 50% de la quota per totes les activitats industrials, comercials o de serveis
que s’instal·lin en qualsevol indret del termini municipal d’Amposta.
b) Fins un 40% acumulable a la bonificació anterior atenent als llocs de treball que de
bon principi precisi l’empresa per a la seva implantació, atenent al següent quadre:
Nombre llocs de treball
Percentatge
bonificat
Fins a 5
15%
De 6 a 15
30%
Mes de 15
40%
Totes dues ordenances fiscals afegeixen un paràgraf del següent tenor: “En determinats
casos especials i de forma extraordinària, per a aquelles activitats que signifiquin un
interès d’implantació per a la ciutat, bé per la seva activitat, per la implantació de la
seva imatge o marca a la ciutat o la creació d’un considerable nombre de llocs de
treball, el Ple de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud de l’interessat, estudi i justificació
expressa, podrà aplicar bonificacions superiors a les previstes en els barems anteriors,
inclús podent acordar la bonificació integral del tribut.”
Atenent el que disposen:
• Ordenança reguladora de la Taxa per la llicència d’obres: article 7: exempcions
i bonificacions.
• Ordenança reguladora de l’Impost sobre les construccions, instal·lacions i
obres: article 4: bonificacions i reduccions.
Per tot l’indicat el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Acceptar concedir les bonificacions pregades aplicables a les liquidacions
tributàries indicades que consistirà en un percentatge superior al que d’ordinari s’aplica
a les implantacions de les activitats dels particulars per quant la instal·lació d’una
estació d’autobusos revesteix un interès especial per a la població d’Amposta ja que,
d’una banda, facilita el servei de transport de viatgers a les poblacions veïnes i, de
l’altra, potencia el transport públic.
SEGON. Aplicar a les liquidacions meritades les següents bonificacions:
Liquidació
781838
781838

Concepte
Llicència
d’obres
ICIO

Import
2.144,88 €
30.028,36 €
32.173,24 €

Quantitat
% bonificat
pagada
0,00
90%
0,00

90%

Quantitat
bonificada
1.930,39 €

Quantitat
pendent
214,49 €

27.025,52 €
28.955,91 €

3.002,84 €
3.217,33 €

TERCER. Condicionar la fermesa de l’acord de bonificació al següent:
a) Al pagament del percentatge del 10% de les liquidacions que no està bonificat en el
termini indicat a l’art. 62.2 de la LGT, comptat a partir de la notificació del present
acord.
b) A la completa execució de les obres i a la posta en marxa de l’estació d’autobusos,
aplicant-se una operació d’ajornament de les quantitats bonificades fins al compliment

d’aquestes condicions, moment en el qual es procedirà a donar de baixa les fraccions
corresponents a la part bonificada.
APROVACIÓ DE CONVENI AMB CTTI PER COMPARTIMENT DE L’ÚS
D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS.
Vist l’esborrany de conveni a formalitzar amb el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per al compartiment de l’ús
d’infraestructures de telecomunicacions.
Atenent que l’objecte del conveni és el compartiment de l’ús d’infraestructures de
telecomunicacions entre les dues parts per a la implementació del projecte de
telecomunicacions respectives i el desplegament de la xarxa per part del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
Atenent que la formalització del conveni representa un benefici per a l’interès general
del municipi.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
estableixen la possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració
amb altres administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions
d’interès per al municipi.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni a formalitzar amb el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per al
compartiment de l’ús d’infraestructures de telecomunicacions.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés per a la signatura del
conveni aprovat.
Abans de passar al debat sobre el següent assumpte inclòs en l’ordre del dia, els Grups
municipals d’Esquerra d’Amposta i CiU acorden que les mocions presentades en
defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics de la Conca de l’Ebre i el Pla
hidrològic de la Conca de l’Ebre (punts números 15 i 17 de l’ordre del dia) siguin
tractats com una moció conjunta de tots els Grup municipals, proposta que es acceptada
per la resta de Grups polítics municipals: PSC – PM i PxC
MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EN DEFENSA DE LA GESTIÓ
SOSTENIBLE DELS RECURSOS HÍDRICS DE LA CONCA DE L’EBRE I EL
DELTA.
Seguidament es dona compte de la moció presentada per tots els Grups municipals: CiU,
Esquerra d’Amposta, PSC – PM i PxC que diu:
“El Reial Decret 129/2014, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Pla hidrològic de la part
espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre representa una greu amenaça per a la
sostenibilitat i el manteniment del tram final del riu i el delta de l’Ebre, així com per a les
activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen. Amb les xifres que
estableix el Pla, serà impossible garantir el cabal ecològic aprovat per la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i el Parlament de Catalunya, perquè preveu ampliar les
concessions de regadius en 440.000 hectàrees, el 50 % més que ara.
L’aprovació d’aquest Pla s’ha fet tard i malament. S’ha fet tard perquè l’Estat espanyol

porta un retard acumulat de més de tres anys i, per aquest motiu, la Comissió Europea
preveia sancionar-lo. I s’ha fet malament perquè no han tingut en compte les al·legacions
del Govern català, ni els criteris i els estudis científics aportats, en especial per la Comissió
per a la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Per al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient només han prevalgut els arguments polítics, i per això han fet un
repartiment de l’aigua sense tenir en consideració els criteris tècnics.
D’altra banda, la Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre, representada pel seu
president, es va mostrar satisfeta, el passat 28 de febrer, per l’aprovació d’aquest Pla pel
Consell de Ministres, un fet totalment contradictori a mitjà termini perquè els interessos
dels regants van més enllà del manteniment de les concessions de regadius actuals. Perquè
l’aportació de menys cabals d’aigua comporta menys aportació d’aigua dolça i també
menys sediments i, per tant, un augment de la salinitat, la regressió i la subsidència del
Delta.
Per últim, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, l’entitat que històricament ha liderat la lluita
antitransvasista al nostre territori, preveu arrancar una batalla legal que durà fins a la
Comissió Europea per fer sentir els criteris científics en els quals se sustenta per tombar
aquest nou desafiament de l’Estat espanyol. I, en paral·lel, la Plataforma també ha anunciat
que preveu convocar, d’ara en endavant, mobilitzacions ciutadanes en contra del Pla
hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre.
Per tot això, els Grups municipals de l’Ajuntament d’Amposta proposen al Ple l’adopció
del següents acords:
1. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de
l’Ajuntament d’Amposta al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre
aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de febrer de 2014.
2. Donar suport a les accions del Govern de Catalunya davant la Comissió Europea per
combatre l’aplicació del Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre.
3. L’Ajuntament d’Amposta procedirà a oposar-se al Pla, ja sigui directament o afegint-se
a altres iniciatives impulsades per diferents institucions, organismes o entitats.
4. Obrir, des del consistori, un procés de diàleg amb la Comunitat de Regants de la Dreta
de l’Ebre per explicar, des d’un punt de vista científic, les conseqüències devastadores que
té l’aplicació d’aquest Pla, a mitjà termini, sobre el territori.
5. Assistir la Plataforma en Defensa de l’Ebre en allò que sigui necessari davant una
convocatòria ciutadana al nostre municipi en contra del Pla hidrològic de la Demarcació
Hidrogràfica de l’Ebre.
6. Traslladar els presents acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de els
Corts Espanyoles, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat i a la Plataforma en
Defensa de l’Ebre.”
El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda prestar la seva aprovació a la moció que ha
estat transcrita.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Adam Tomàs felicita a la Plataforma per la defensa de l’Ebre per l’èxit de la
manifestació d’ahir, fent palès que la major força del territori és la unitat i per aquest motiu
la moció incorpora la petició a la Comunitat de Regants per a que es sumi a aquesta unió.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que PxC no farà ús partidista de les posicions actuals o
les anteriors, sinó que donarà suport a aquesta lluita pel futur del territori.
El Regidor Sr. Antoni Espanya felicita l’èxit de la manifestació i demana es faci constar

que el Grup del PSC – PM no entén el motiu pel qual la Comunitat de Regants de la Dreta
reivindica la construcció d’una comporta a la desembocadura de riu com a mecanisme de
lluita contra la salinització del Delta quan aquesta proposta no està avalada per ningú de la
comunitat científica; la Comunitat ha actuat força be en aconseguir obtenir 15 milions
d’euros de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, si be mantenir que aquestos recursos es
destinin a aquella finalitat és del tot il·lògic, per tant considera que es deuria parlar sobre el
destí de la inversió, traslladant-ho a la Comunitat de regants per a que es tingui en compte
aquesta opinió.
El Sr. Alcalde respon que sense entendre d’aquest assumpte i sense voler entrar en una
discussió sobre la bondat de la fórmula, ell va assitiar a una conferència en que va mostrarse el sistema de comporta com un dels exemples per la lluita contra la salinització. El Sr.
Espanya explica que aquest és un sistema que s’empra en indrets que estan situats per sota
del nivell del mar, cosa que no succeeix en pràcticament cap punt del Delta on la
salinització no deriva de la falca salina del riu.
MOCIÓ D’ESQUERRA D’AMPOSTA SOBRE LA PÀGINA WEB DE
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I LA MILLORA DE LA TRANSPARÈNCIA.
Tot seguit es dóna compte de la moció següent:
“Prèviament a l’aprovació del Reglament d’ús dels mitjans de comunicació municipals
d’Amposta, el Grup Municipal d’ERC vam presentar tot un seguit d’al·legacions, algunes
de les quals afectaven la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.
Entre les propostes que vam fer des d’ERC, s’apuntava la necessitat d’afegir un altre punt
al Reglament que fixés els continguts de la web corporativa de l’Ajuntament d’Amposta i
que, d’acord amb el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de
la Universitat Autònoma de Barcelona, s’hi inclogués, per exemple, informació sobre el
Pla de Govern, el Pressupost, les contractacions i les concessions entre la corporació i les
empreses, entitats o persones particulars, les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs
electes, la relació de llocs de treball que formen part de la plantilla de l’Ajuntament
d’Amposta i les retribucions segons les categories, incloent-hi, òbviament la del personal
eventual.
Les al·legacions també incorporaven la necessitat d’incloure en aquesta pàgina web les
valoracions dels partits de l’oposició sobre l’actualitat; no només les notícies que parlen de
les actuacions dels membres del Govern. I, tanmateix, des d’ERC també considerem que la
pàgina web municipal hauria de contenir eines per promoure la participació ciutadana i
facilitar que la població pugui comunicar incidències, queixes o suggeriments de qualsevol
naturalesa, tot estalviant-li haver de desplaçar-se a les dependències de l’Ajuntament.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del
següents acords:
1. Aconseguir, durant l’any 2014, el 100% dels indicadors positius que estableix el
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a les webs municipals.
2. Actualitzar, al més aviat possible, els continguts de les diverses àrees temàtiques de la
pàgina web municipal, en especial els que fan referència a l’apartat sobre informació
oficial.
3. Amb l’objectiu d’incrementar la transparència de l’activitat que duu a terme
l’Ajuntament d’Amposta, explorar en la Comissió de Mitjans de Comunicació i Comerç

altres iniciatives que contribueixin a enfortir aquest aspecte.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC votarà a favor de la moció, encara
que ha de deixar constància de que les paraules transparència o pluralitat són molt maques;
però, el seu partit no participa d’aquesta pluralitat en l’accés als mitjans de comunicació
estant sotmès a una total censura per part de TV3 i altres mitjans, per tant si el col·legi de
periodistes defensa la transparència ho deuria de fer per a tots i d’igual forma per la
pluralitat. El Sr. Tomàs diu que la moció fa referència al laboratori per la transparència de
la Universitat Autònoma i no al col·legi de periodistes, entén la defensa dels seus interessos
feta pel Sr. Ciscar; però, la moció es refereix a la pàgina web de l’Ajuntament i la
informació als ciutadans. El Sr. Ciscar diu que ell defensa la llibertat d’expressió i tots
haurien de fer com ell que adquireix en compromís de no assistir a cap debat en que no
s’inviti a Esquerra.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció,
tot i que s’ha de reconèixer que la millora de la pàgina web ha estat gran, si be sempre es
pot anar més lluny. Tanmateix ha de dir que l’avaluació feta pel laboratori sobre la
transparència situa a l’Ajuntament en la franja mitja, per tant no està tant malament.
El Regidor Sr. Antoni Obalat manifesta el compromís de l’equip de govern d’arribar al 100
% del compliment dels objectius de la normativa sobre transparència i en aquesta línia s’ha
estat treballant des de l’any 2006 en la implantació de la seu electrònica a la qual
s’incorporaran objectius de la Llei sobre transparència, encara que no donaran suport a la
moció, per quant no vol veure dir que ha estat amb motiu d’una moció d’Esquerra que s’ha
fet una cosa sobre la que ja fa molt temps que s’està treballant i que està molt propera a
implantar-se.
El Regidor Sr. Tomàs diu que amb el compromís d’assolir el 100 % dels objectius de la
normativa ja estan satisfets.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable
dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i
del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU acorda
rebutjar la moció transcrita.
El punt 17 de l’ordre del dia ha estat retirat amb motiu del seu tractament juntament amb el
punt número 15 com una moció conjunta de tots els Grups municipals.
MOCIÓ DE PXC PER PODER CONÈIXER L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES
MOCIONS APROVADES.
A continuació es dóna lectura a la moció que diu:
“El Ple és la màxima expressió de la democràcia representativa en l’àmbit local. En aquest
sentit, mes rera mes, en aquest marc es debaten i s’aproven, quan hi ha el suport polític
necessari, les mocions presentades per les diverses forces polítiques amb representació al
Ple municipal, o be proposades per entitats ciutadanes, i aquestes, de la mateixa manera
que la resta de decisions preses pel màxim òrgan de representació política de la ciutat,
esdevenen en autèntics mandats dirigits a l’executiu local qui, a partir d’aquell moment, té
l¡obligació de portar-les a terme amb la màxima diligència possible.
És fàcil de veure que el conjunt de mocions són molt diverses i tenen unes implicacions

molt diferents a l’hora de ser portades a terme complint el mandat del Ple. Per aquest motiu
considerem necessari que el Ple municipal, òrgan que ha pres i ha assumit aquests acords,
sigui informat d eles actuacions realitzades per part de l’executiu municipal a l’hora de
donar compliment als mandats rebuts i, en el seu cas, pronunciar-se sobre aquestes
actuacions.
Atès que les mocions són l’instrument polític fonamental amb el que compten els grups
polítics amb representació al Consistori, i les entitats per fer arribar propostes o peticions i
sotmetre-les a consideració del Ple.
Atès que els grups de l’oposició en l’actualitat no disposen d’informació directa i puntual
de la posta en marxa de les mocions i propostes aprovades pel Ple, ni del seu grau de
compliment, ni dels terminis d’execució de les mateixes.
Atès que pot donar-se el cas de que les mesures adoptades finalment no tinguin totalment
fidels a l’esperit de la pròpia moció o als objectius que perseguia el grup municipal amb
dita proposta, ja que aquest no ha pogut participar en la seva posada en marxa.
Per tot això, el Grup Municipal de PXC proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Que es realitzi semestralment una Junta de Portaveus Extraordinària per tal de
conèixer l’estat d’execució de les mocions aprovades pel Ple municipal, a partir d’un
informe emès per la Secretaria General i l’equip de govern.
Segon: Donar compte de l’informe emès per la Junta extraordinària de Portaveus dels
grups municipals en un ple ordinari, que se celebri preferentment durant el primer trimestre
de l’any”.
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensa en els seus termes pel Regidor Sr. German Ciscar.
Els Regidors Sr. Antoni Espanya i Adam Tomàs manifesten el suport a la moció dels
Grups del PSC – PM i d’Esquerra d’Amposta, respectivament.
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU també recolzarà la moció, si bé considera que no és
necessària una sessió extraordinària de la Junta de Portaveus, sinó que es pot incorporar en
alguna de les sessions ordinàries que es convoquen.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció de la que s’ha donat
compte amb la modificació proposada pel Sr. Alcalde i acceptada pel Regidor Sr. German
Ciscar.
MOCIÓ DE PXC PERQUÈ EL GOVERN ESPANYOL RECTIFIQUI LA DECISIÓ
D’ESTABLIR EL COPAGAMENT A LA MEDICACIÓ HOSPITALÀRIA.
Tot seguit es llegida la moció que diu:
“El Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millora de la qualitat i seguretat de les seves
prestacions, va establir en el seu article 4, apartat 13, la creació d’un nou article 94 bis
sobre l’aportació dels beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria. En concret, en
el seu punt 1 es defineix per prestació farmacèutica ambulatòria la que es dispensa al
pacient, mitjançant recepta mèdica, a través d’oficina o servei de farmàcia. Posteriorment,
per mitjà de la disposició final primera recollida al Reial Decret-llei 28/2012, de 30 de
novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, es va
ampliar el concepte de prestació farmacèutica ambulatòria, afegint l’ordre de dispensació
hospitalària.
Recentment, i desenvolupant la citada disposició final, el Ministeri de Sanitat, Serveis

Socials i Igualtat va publicar una resolució en la que s’estableix que un grup de fàrmacs
(42 en 150 presentacions diferents) estaran subjectes a un copagament màxim del 10% del
preu per envàs, amb un topall de 4,2 euros per fàrmac. La mesura començava a produir els
seus efectes a partir de l’1 d’octubre, essent la Generalitat de Catalunya la que havia de
desplegar aquest sistema de cobrament al nostre país.
La gran majoria d’aquests fàrmacs, que fins al moment havien quedat al marge del
copagament, estant destinats a tractar a pacients crònics o amb malalties greus (càncer,
artritis, hepatitis, esclerosis múltiple, etc.) i la seva dispensació es realitza a la farmàcia
hospitalària a pacients no ingressats.
La mesura ha provocat tot tipus de reaccions adverses per part d’associacions i col·lectius
de pacients, professionals sanitaris, institucions, etc. A la vegada, també ha mostrat el seu
desacord la Generalitat de Catalunya, com Administració responsable d’implantar i
finançar el sistema de cobrament.
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’1 de novembre un acord pel qual
s’encarrega al Servei Català de la Salut que estableixi els mecanismes necessaris per
garantir l’accés de tots els ciutadans als medicaments de dispensació hospitalària i
ambulatòria.
La principal discrepància amb la mesura del Govern espanyol se centra en alertar que
aquesta decisió pot posar en risc l’accés a la medicació a pacients que pertanyen a
col·lectius amb dificultats econòmiques greus, a causa precisament, de la malaltia que
pateixen ja que la mesura afecta majoritàriament a malalts crònics i greus, amb dificultats
per poder treballar i amb la conseqüència que molts d’ells tenen rendes baixes. Un altre
punt de discrepància amb el que coincideixen la majoria de les parts afectades per la
mesura és que no comparteixen en absolut el plantejament defensat pel Govern espanyol,
que la mesura es justifica per raons dissuasives o recaptatòries.
Per tot el que s’ha exposat, el Grup municipal de PxC proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Reclamar al Govern espanyol que derogui la Disposició final primera del Reial
Decret-llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de general de cartera bàsica de serveis
del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es procedeix a modificar les
condicions de finançament de medicaments inclosos a la prestació farmacèutica del
Sistema Nacional de Salut per mitjà de l’assignació de l’aportació de l’usuari.
SEGON. Establir un topall màxim d’aportacions en la prestació farmacèutica ambulatòria,
similar a l’establert pels pensionistes (en funció de la renda), a aquelles persones que
pateixin malalties de caràcter greu o crònic.
TERCER. Recolzar el govern de la Generalitat de Catalunya en la seva decisió de garantir
els medicaments de dispensació hospitalària i ambulatòria.
QUART. Traslladar aquesta moció al Ministeri de Sanitat, al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i a les plataformes en defensa de la salut pública del nostre
municipi.”
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la moció que ha
estat transcrita.
MOCIÓ DEL PSC-PM PER MANCOMUNAR LA CONTRACTACIÓ
D’ESPECTACLES FESTIUS I OFERIR ENTRADES BONIFICADES ALS
COL·LECTIUS DESFAVORITS.

Tot seguit es dona lectura a la moció que diu:
“Des del grup municipal del PSC hem presentat diverses mocions en els darrers anys
amb l’objectiu de reduir la despesa corrent del consistori, que és una de les partides més
importants a nivell municipal. Amb els temps actuals entenem que aquesta és una
obligació de totes les administracions públiques per tal d’optimitzar al màxim els
escassos recursos municipals.
Una de les partides, en concret on entenem es podria estalviar, és en la de Festes. No
plantegem reduir el número d’actes, sinó agrupar la seua contractació. Hi ha diverses
operadores del sector que poden ofertar preus més baixos si s’agrupen els diferents
espectacles que es volen contractar. El format de Festes Majors és bastant similar d’un
any per l’altre i es coneix amb anticipació el número d’orquestres que actuaran, igual
que el número d’actuacions infantils, o actes concrets per joves o culturals que poden
ser agrupats per ofertar-los en concurs públic. Entenem que aquesta modalitat podria
suposar un abaratiment significatiu final dels costos de contractació.
Igualment, amb els temps actuals en els que moltes famílies s’han vist amb l’obligació
de retallar en despeses no prioritàries, l’assistència a aquesta classe d’espectacles és
materialment impossible per molta gent que fa uns anys si podia fer-ho. Per això
entenem que fora convenient reservar una part de les entrades per aquesta públic: aturats
de llarga durada i/o famílies que estan sent assistides per diverses ONGs de la ciutat.
L’accés a la cultura per desgràcia és el primer a rebre les retallades en temps de crisi i
entenem que s’ha de garantir aquest dret a tots els ciutadans.
Per aquest motiu, el grup municipal del PSC-PM, presenta al Ple per la seva aprovació
els següents acords:
1. Que s’estudiï la possible agrupació d’espectacles a contractar durant l’any en curs i la
seva oferta pública a empreses del sector per abaratir el cost.
2. Que s’estudiï una formula de bonificació per a famílies amb poc recursos (a definir)
per l’assistència als espectacles festius organitzats per l’ajuntament (Mercat a la Plaça i
Festes Majors).”
Intervencions dels membres:
La moció es defensa en els seus termes pel Regidor Sr. Antoni Espanya.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que PxC donarà suport a la moció per quant suposa un
benefici per aquelles persones més desfavorides, en quant a la primera part entén que, com
va explicar-li un antic regidor, serà molt difícil.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que hi ha poca concreció en la moció; però, li donaran
suport.
El Sr. Alcalde diu que les propostes es deurien desdoblar, per quant 1 d’aquelles ja es porta
a terme des de la Regidoria de Cultura en tot allò que és possible, mentre que la segona
proposta no es posa en dubte la bona intenció, la dificultat deriva de posar-ho en pràctica.
La Regidora Sra. Laia Subirats diu que des de l’Àrea de serveis socials, s’ha dit que per la
seva aplicació es deurien facilitar dades personals especialment protegides que no podran
ser cedides, amb la qual cosa serà molt difícil fixar el topall per determinar els possibles
beneficiaris, per tant demana que el PSC concreti més la seva proposta.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que si no es pot fer mitjançant actuacions pròpies de
l’Ajuntament potser si que es podria fer per mig de les ONG’s del municipi, a la qual cosa
s’accedeix indicat que la proposta es concreti en la cessió d’entrades a aquestes
organitzacions per que elles facin la distribució.

Amb aquesta proposta la moció s’aprova per unanimitat.
MOCIÓ DEL PSC-PM PER ORGANITZAR UN MERCAT CAR BOOT SALE A
AMPOSTA.
Seguidament es dona compte de la moció següent:
“Un mercat Car Boot Sale és un tipus de mercat en el que diferents persones es
reuneixen per vendre béns de segona mà que es tenen a casa i ja no és fan servir. El
terme Car Boot Sale es refereix a la venda des del maleter del cotxes, donat que és el
lloc habitual per transportar els objectes al lloc.
Encara que hi pot haver una petita part de venedors que son professionals de la venda
d'objectes (nous o vells), normalment no és així ja que es tracta de béns de segona mà.
Aquests mercats són una manera de posar en contacte a un grup gran de persones per tal
de reciclar objectes que, en cas contrari, s’haurien d’acabar tirant. Són molt populars al
Regne Unit, Estats Units i Austràlia, però també es produeixen en altres països. En
algunes parts d'Espanya també comencen a introduir-se aquesta mena de mercats, com a
Nerja, on és una barreja entre el mercat del rastro i Car Boot Sale. També a Astúries i
recentment a Tortosa on va tenir un gran èxit entre la gent.
Els mercats Car Boot Sale es solen fer en patis d’escoles, zones comunitàries, zones
verdes o aparcaments urbans, normalment en diumenge al matí. Tant comerciants, com
venedors particulars paguen una petita quota del seu punt de venda que els dona dret a
entrar el seu vehicle. Per a al públic general és lliure, encara que de vegades es fa un
petit pagament d'admissió. Els horaris no són solen ser gaire estrictes, i en molts casos
la naturalesa del mercat fa que sigui impossible d'evitar que els caçadors de gangues
comencen a buscar ofertes amb l'arribada del primer venedor.
Una de les principals aportacions d'aquest tipus de mercats és donar utilitat a objectes
que ja no s’usen . Això ajuda a reduir la quantitat de residus produïts i posar en valor
recursos que ja no en tenien. Es tracta d’aplicar la regla des les tres r cada vegada més
implantada a nivell mundial: reduir, reutilitzar i reciclar.
Per aquest motiu, el grup municipal del PSC-PM, presenta al Ple per la seva aprovació
els següents acords:
Que s’estudiï la possibilitat d’organitzar un mercat Car Boot Sale a Amposta obert als
particulars interessats i comerços especialitzats en objectes de segona ma i que en
funció de la seva acceptació es pugui repetir periòdicament.”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada pel Regidor Sr. Antoni Espanya en els seus termes.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que li sembla una bona idea, per tant PxC donarà suport
com en totes les iniciatives que serveixen per a que la gent pugui treure un profit en
aquesta difícil situació econòmica.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que Esquerra d’Amposta no hi veu una mala idea, encara
que no creuen que hagi de ser l’Ajuntament qui tiri endavant la proposta, per tant
s’abstindran en la votació. Respon el Sr. Espanya dient que encara que l’activitat
s’organitzi per una entitat privada precisa de l’autorització municipal per això la
formulació de la proposta.
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que des de l’Àrea de comerç s’està analitzant la
viabilitat de la proposta, consultant amb possibles organitzadors, la Federació de comerç,
l’Oficina de gestió tributària, etc., i en Comissió informativa es tractarà sobre l’assumpte.

El Sr. Alcalde diu que com la moció proposta l’estudi de la realització de l’activitat, i en
això s’està treballant, recolzaran la moció.
Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 11 membres de CiU, dels 3 membres del PSC – PM i del membre de PxC i
l’abstenció dels 6 membres d’Esquerra d’Amposta, acorda aprovar la moció que ha estat
transcrita.
MOCIÓ D’ESQUERRA D’AMPOSTA SOBRE EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE
LES CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES TRADICIONALS DE LES TERRES DE
L’EBRE.
Seguidament es dona lectura a la moció que es transcriu a continuació:
“En sessió de 4 de febrer de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre va acordar exposar al públic el document de l'aprovació inicial del Pla director
urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre.
El Grup Municipal d’ERC considera que aquest Pla director conté mancances molt
rellevants que l’allunyen de les necessitats particulars del territori. Malgrat les trobades
comarcals amb alcaldes i tècnics que ha impulsat el Departament de Territori i
Sostenibilitat, a l'hora de la veritat, el document final que ha fet públic la Generalitat de
Catalunya no recull gairebé cap de les demandes pactades amb el món local de les Terres
de l’Ebre.
Entre aquestes reivindicacions dels ens locals hi havia demanar una unitat de superfície
mínima de finca per construir igual per a tot tipus de terreny, perquè les zones de secà
poden passar a ser de regadiu; suprimir el requisit que el maset de nova construcció sigui
vinculat registralment a un habitatge dins de l’àmbit del mateix Pla, perquè aquest aspecte
podria generar problemes en casos d'herència; incrementar l’alçada màxima de la
construcció a 5,50 m, per poder fer un altell, l'antiga pallissa; ampliar el nombre
d’obertures a tres cares; permetre la construcció d’espais complementaris al maset i
tanques protectores; garantir que la rehabilitació de masets preexistents es puguin acollir a
les noves normes de construcció, així com preveure que es puguin legalitzar les
edificacions implantades de forma irregular.
Atès que el termini d'informació pública és de 45 dies i, per tant, el període per presentar-hi
al·legacions s’esgota el 7 d’abril de 2014, tot i que els ajuntaments compten amb una mica
més de temps, el Grup Municipal d’ERC d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següents
acords:
1. Reunir en caràcter d’urgència els membres de la Comissió Informativa d’Obres i
Urbanisme per avaluar el Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals
de les Terres de l’Ebre i dictaminar el posicionament oficial d’aquest consistori.
2. Presentar al·legacions al Pla director urbanístic de les construccions agrícoles
tradicionals de les Terres de l’Ebre abans que finalitzi el termini d’exposició pública.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Jesús Auré.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que s’ha informat que avui mateix hi ha una sessió de la
comissió d’Alcaldes de la Comarca, per tant el Grup de PxC esperarà saber quines
conclusions en resultin, fins llavors s’abstindrà en la votació.
El Regidor Sr. Antioni Espanya diu que el Grup del PSC – PM voldria donar suport a la
moció: però, no saben si podran fer-ho per un excés de concreció, ja que hi ha peticions,

com la de legalització de les edificacions implantades de forma irregular, que els semblen
excessives. El Regidor Sr. Auré diu que aquesta referència es pot eliminar o afegir que
només seria d’aplicació a aquelles que s’ajustin a la nova legalitat.
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU no donarà suport a la moció fins conèixer el resultat
de la reunió de la comissió d’Alcaldes, en haver-se previst inicialment la presentació
d’al·legacions conjuntes, a partir d’aquest acord es determinarà la posició de l’Ajuntament
per acceptar o modificar les propostes, la qual cosa es farà per la Comissió informativa i el
Ple de l’Ajuntament, en el moment en que porcedimentalment correspongui.
El Regidor Sr. Auré diu que li sobta que l’equip de govern hagi arribat a un acord amb un
grup de l’oposició per celebrar un mercat, mentre que no sigui capaç de fer-ho amb el
principal grup de l’oposició sobre un tems més important. El Sr. Alcalde replica dient que
o no l’han escolat o no han entès la seva intervenció, ell ha dit que no donarien suport a la
moció per haver-se presentat de forma prèvia a la reunió de la comissió d’Alcalde i a partir
d’aquesta es fixarà la posició de l’Ajuntament, que evidentment formularà les al·legacions
que es tinguin per oportunes i ho farà prèvia la seva discussió en Comissió informativa.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable
dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del Grup del PSC – PM,
l’abstenció del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de
CiU acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ D’ESQUERRA D’AMPOSTA SOBRE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
A continuació es llegida la moció que literalment transcrita diu:
“L’Ajuntament d’Amposta és membre tant de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques com de la Federació de Municipis de Catalunya. Totes dues entitats es van
constituir l’any 1981 i, des de llavors, el nombre d’afiliats ha anat creixent fins al punt
d’aplegar un volum més que considerable d’ens locals.
La tipologia de serveis que es presten des de cada entitat són molt similars i, tanmateix,
totes dues s’atribueixen la funció de ser la veu del món local i l’òrgan de representació dels
ajuntaments de Catalunya en la defensa els seus interessos. Malgrat això, molts ens locals,
com és el cas de l’Ajuntament d’Amposta, pertanyen a aquestes dues entitats amb la ferma
convicció d’estar potenciant aquesta veu, que és polifònica però que comparteix reptes
polítics comuns i problemàtiques que són transversals i afecten tot el territori català.
L’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a aquestes entitats representa un cost doble per a les
arques municipals. Però aquesta xifra es podria reduir en el supòsit que l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya s’unissin en
una única entitat. Aquest és un repte molt interessant, que representaria un salt en molts
aspectes, a més de contribuir a estalviar recursos públics.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del
següents acords:
1. Instar l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya que es converteixin en un únic òrgan de representació dels ajuntaments catalans,
amb l’objectiu d’unir esforços per ser més eficients a l’hora de fer front als reptes del món
local i reduir el cost que representa la doble afiliació que mantenen molts municipis.
2. Comunicar aquest acord al Consell de Governs Locals de Catalunya.”
Intervencions dels membres:

La moció es defensada pel Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC recolzarà la moció tot i detectar una
manca de coherència en no haver demanat també la desaparició de l’Associació de
municipis per la independència. El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que si el Grup de PxC vol
presentar una moció al respecte té plena llibertat per fer-ho.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció
per l’estalvi que representaria i que felicitarà al Grup d’Esquerra si arran de la moció
s’aconsegueix la fusió de les dues entitats municipalistes.
El Sr. Alcalde diu que al Grup de CiU no els costaria res recolzar la moció; però, no ho
farà per quant es un intent que ja s’ha fet sense cap mena de resultat. El Sr. Tomàs diu que
es pregunta que farien les associacions si tots els municipis adoptessin una resolució com
la proposada en la moció; es tracta de sumar des de baixa cap a dalt per aconseguir-ho.
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del
PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de
CiU acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat lectura.
MOCIÓ DE PXC PER ESTUDIAR EL PODER APLICAR EL PROGRAMA “TASTET
A L’ESCOLA” VIA GUARDERIES PÚBLIQUES O PRIVADES.
Finalment es dona lectura de la moció següent:
“El tastet a l’escola neix com un projecte municipal de la regidoria d’ensenyament de
l’ajuntament de Reus, destinat a nens i nenes que al setembre comencen P-3 i no han estat
escolaritzats amb anterioritat. El objecte és que els petits es familiaritzin amb l’escola i els
hàbits propis dels centres d’educació infantil.
Els nens i nenes poden assistir a una guarderia durant tres dies a la setmana: dimarts,
dimecres i dijous de l’1 d’abril al 19 de juny de 15 h a 17 h. El preu d’aquest servei és de
40 euros mensuals.
PxC creiem que és un bon projecte i podríem estudiar aplicar-lo aquí Amposta.
Es podria estudiar d’aplicar-ho a les guarderies municipals, sempre hi quant això reporti
ens beneficis econòmics i no pas una despesa econòmica més. També es podria estudiar de
treballar amb les guarderies privades de la ciutat, que sempre agrairan una nova font
d’ingressos nova.”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada pel Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció
sempre i quan no es superin les ratios d’alumnes i no s’apliqui una tarifa lineal sinó
ajustada en funció de l’economia familiar.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta demana es modifiqui
que l’actuació hagi de reportar benefici econòmic substituint-se perquè la suposi una major
despesa. Amb aquesta modificació recolzarà la moció, per quant la idea no els sembla
dolenta.
El Regidor Sr. Josep Antoni José diu que el Grup de CiU no donarà suport a la moció per
dues raons: primer, per raons temporals que fan impossible la seva aplicació: aprovació de
la modificació de l’ordenança fiscal, buidatge de cens, consulta sobre possible interessats,
anàlisis de la capacitat de les llars d’infants, etc.; i segon, i més important, per raons
pedagògiques, ja que les guarderies no són només això, sinó llocs amb un projecte

pedagògic amb durada en el temps que amb la temporalitat proposada no pot assolir-se.
Per tant només poden dir que ho estudiaran i en el seu cas s’analitzarà en Comissió
informativa. El Regidor Sr. Ciscar agraeix la explicació i que s’estudiï també la possibilitat
de traslladar al proposta a les guarderies privades del municipi.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, el Ple de la Corporació, per
majoria, amb el vot favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3
membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11
membres del Grup de CiU acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte.
Abans d’entrar en l’apartat de precs i preguntes el Sr. Alcalde explica que s’han presentat
dos escrits del Grup d’Esquerra d’Amposta referents a l’acord adoptat pel Ple de la
Corporació, sobre el requeriment a la Generalitat de Catalunya de revocació de l’acord
denegant la incorporació a la trama urbana consolidada del sector Via Val de Zafan, els
escrits manifesten el canvi del vot del Grup municipal en base a el que diuen, interessos
privats més enllà del gran establiment que hi funcionava al sector, demana que per part del
Grup d’Esquerra es concreti a que es refereixen sobre aquestos interessos particulars. El
Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el seu Grup va demanar en la Comissió d’urbanisme si
la proposta era per permetre seguir l’activitat a una gran superfície que havia funcionat en
el sector i van entendre que aquest era el motiu. El Sr. Alcalde diu que aquesta afirmació
no és certa, per quant la proposta era en benefici de tots els propietaris del sector.
El Regidor Sr. Tomàs diu que han existit ofertes a una altra activitat no vinculada al sector
per realitzar una permuta per poder obrir una gran superfície en un altre sector on ja es pot
instal·lar, els ha fet saltar les alarmes, per tant com si haguessin tingut coneixement de
l’existència d’aquesta oferta abans de la sessió plenària s’haguessin oposat a la proposta, el
seu Grup ha presentat l’escrit referit pel Sr. Alcalde, potser si s’hagués donat aquesta
informació abans no haurien les susceptibilitats mostrades. La Regidora delegada
d’urbanisme, Sra. Isabel Ferré intervé refermant que quan en la Comissió informativa el
portaveu del Grup del PSC va preguntar sobre aquest assumpte, va respondre que no tenia
cap coneixement i ara ho ratifica, amb posterioritat a la presentació de l’escrit per
Esquerra, se n’ha assabentat de la proposta, que no és cap altra de traslladar una activitat
fora del sector Val de Zafan a aquest (activitat que no precisa per obtenir la llicència de la
modificació de la trama urbana consolidada) per tal de que en l’indret on està ara ubicada
es pugui instal·lar una activitat de supermercat, que tampoc precisa de cap modificació de
la trama urbana consolidada (con així ha reconegut expressament el portaveu d’Esquerra
d’Amposta). El Sr. Alcalde resumeix l’explicació indicant que els acords de sol·licitud de
la modificació de la trama urbana consolidada han estat adoptat en benefici no d’un
propietari concret sinó de tots els inclosos en el sector Via Val de Zafan, per tant no hi ha
cap actuació en benefici d’un suposat interès particular, i encara menys quan la proposta de
permuta que es realitza no precisaria per l’obtenció de les corresponent llicències d’aquesta
modificació. El Regidor Sr. Tomàs explica que els sembla molta casualitat que els
moviment es realitzin en el moment en que està en tràmit la petició de modificació, per tant
poden entendre que siguin susceptibles, en tot cas, l’únic que han demanat és que l’escrit
s’incorpori a l’expedient i si s’han equivocat i veuen fantasmes on no n’hi ha cap
problema. Acaba el Sr. Alcalde reiterant que per fer efectiva la proposta de permuta no
havia cap necessitat de modificació de la trama urbana consolidada, per tant no hi ha en
l’actuació municipal cap intenció de benefici d’interessos particulars, més enllà dels de tots

els propietaris del sector Via Val de Zafan, la qual cosa suposa que l’afirmació d’Esquerra
és totalment gratuïta i sense fonament, ja que la existència de beneficis per a interessos
particulars no només ha de dir-se, ha d’existir.
PRECS I PREGUNTES.
El Regidor Sr. German Ciscar formula les següents preguntes:
1. En repetides ocasions s’ha referit a la existència d’un local al carrer Jacint Verdaguer on
es desenvolupa una activitat sense llicència, ell mateix ho ha pogut comprovar recentment i
així ho ha manifestat a la Policia local, no només hi ha una activitat sinó que segons els
veïns hi viu una persona, com sigui que en cas de desgràcia l’Ajuntament podria tenir
alguna responsabilitat, demana que s’apliqui la Llei i que s’obtingui, si es compleixen els
requisits, la corresponent llicència municipal per a l’exercici de l’activitat, o en cas
contrari, que s’impedeixi el seu exercici. El Sr. Alcalde respon que la sol·licitud de
llicència municipal va presentar-se, si be mancaven documents que han estat requerits,
amb la qual cosa no es pot considerar que existeixi autorització per al seu exercici, la qual
cosa eximeix de responsabilitat a l’Ajuntament. Fins ara no es tenia coneixement per la
Policia local del funcionament de l’activitat, a partir d’ara s’actuarà d’acord amb al Llei
que evidentment ha de fer-se complir.
2. Instruït un procediment sancionador a un membre del cos de la policia local s’ha
imposat una sanció, considera que es podrien posar mesures alternatives per sonar solució
al problema que ha ocasionat el procediment, això no significa una crítica a la sanció sinó
una petició de mesures complementàries per evitar que es tornin a produir fets semblants.
El Sr. Alcalde respon que l’anterior cap de la Policia local i ell mateix va oferir aquestes
alternatives havent-se esgotat totes les vies abans d’arribar a la sanció.
3. La Taula d’entitats ha presentat una moció que no figura a l’ordre del dia, pregunta el
motiu. El Sr. Alcalde respon que abans de la decisió sobre la incorporació a l’ordre del dia
del Ple s’està recavant informació sobre la presentació de la moció.
El Regidor Sr. Antoni Espanya pregunta sobre el deute que manté amb l’Ajuntament
l’empresa propietària de les galeries comercials i com quedarà arran de la subhasta dels
immobles. El Sr. Alcalde respon que el cobrament del deute, que ascendeix a uns 270.000
euros, com així resulta d’un informe de l’Oficina de gestió tributària està absolutament
assegurat davant la preferència del que gaudeix el pagament dels impostos.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les catorze hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el que s’ha tractat es
formula la present acta de la que, com a Secretari acctal., certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCTAL,

