ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 28 DABRIL 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
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.
Excusa la seva absència:
Sr. José Antonio José Nos
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-vuit d’abril 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 acctal. de fons, Montserrat Ferré Peris, 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 31 de març de 2014.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia número 405 a 530 de 2014.
4. Donar compte de la renúncia de la Representat de l’Alcaldia a Poble Nou del Delta.
5. Proposta de canvi de règim de dedicació de Regidora.
6. Aprovació inicial de la modificació puntual número 33 del POUM: “Modificació
dels articles 91 i 105 de les normes urbanístiques del POUM, referents a les
condicions d’edificació de les subzones 10a i 11”.

7. Adjudicació de la concessió del servei de transport urbà de viatgers d’ús general del
municipi d’Amposta.
8. Aprovació de l’expedient número 6 de modificació de crèdits del pressupost
municipal.
9. Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.
10. Assumpció de personal amb motiu de la liquidació de GURSAM.
11. Donar compte de la informació enviada seguiment pla d’ajust del primer trimestre
de 2014.
12. Designació de membres de les Meses electorals per les Eleccions al Parlament
Europeu 2014.
13. Moció de PxC perquè l’Ajuntament apliqui la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
14. Moció del PSC-PM de proposta de nom del Camp de futbol municipal.
15. Moció del PSC-PM en suport a les activitats que es duen a terme en les ramaderies de
bous braus de les Terres de l’Ebre.
16. Precs i preguntes
Abans de l’inici de la sessió, el Ple de la Corporació, amb la unanimitat de tots els seus
membres acorda traslladar la seva felicitació al Regidor Sr. Jesús Auré i la seva parella
pel recent naixement del seu fill.
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 31 DE MARÇ DE 2014.
Després de fer-se constar pel Regidor Sr. Antoni Espanya que la seva petició de licitació
dels serveis del SAD per tal que no sigui sempre la mateixa empresa qui els realitzi també
es referia al servei del TAD, per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària duta a terme el dia 31 de març de 2014.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• Ampliació del contracte formalitzat amb M.F.M com a auxiliar administratiu del
departament d’obres fins al dia 20 de juny de 2014.
• A.N.G, com a tècnic de l’àrea de polítiques actives i ocupació de l’1 d’abril al
30 de setembre de 20143.
• J.C.A com a peó agrícola del 31 de març al 30 de d’abril de 2014.
• E.M.Ocom a conserge de l’edifici el Casal del 10 d’abril al 9 d’octubre de 2014.
• E.G.R com a administratiu del programa joves per l’ocupació del 14 d’abril al
13 de juliol de 2014.
• Ampliar el contracte formalitzat amb J.P.B a jornada completa del 22 d’abril al
31 de juliol de 2014.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 405 A 530 DE

2014.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 405 a 530 de l’any 2014, restant el Ple
assabentat.
DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA REPRESENTAT DE L’ALCALDIA
A POBLE NOU DEL DELTA.
Seguidament es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que diu:
“Atenent que mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia de 15 de juny de 2011, va designarse a la Sra. Encarna Ferrer Provinciale com a Representant de l’Alcaldia al nucli de
Poble Nou del Delta.
Atenent que la designada, amb motiu de cessar en l’activitat política ha presentat escrit
pel qual renuncia al càrrec per al qual fou designada.
En base al que disposa l’article 122 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i l’article 61 del Reglament Orgànic Municipal.
En base al que disposa l’article 61.6 del ROM: tant el nomenament com, en el seu cas,
la revocació, adoptarà la forma de Decret d’Alcaldia, que serà comunicat al Ple de la
Corporació en la propera sessió que se celebri.
HE RESOLT:
PRIMER. Acceptar la renúncia al càrrec de Representant de l’Alcaldia a Poble Nou del
Delta presentada per la Sra. Encarna Ferrer Provinciale, amb efectes del proper dia 30
d’abril de 2014.
SEGON. Comunicar el present a la interessada i Departaments de Secretari i Personal.
TERCER. Donar compte del present al Ple en la primera sessió que celebri.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.
Intervencions dels membres:
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Ferrer, qui diu: Tot el que comença ha de tenir
un final. A mi m’ha arribat el moment de deixar-me de treballar per al “poblet”. He
treballat durant aquests anys per fer-lo gran i crec que ho he aconseguit, he dedicat
molts anys de la meva vida i ara és el moment de descansar, dedicar-me a altres coses
que durant aquests anys he aparcat, com són la família, els amics i els hobbis. Gràcies a
tots, m’emporto un gran records dels alcaldes, regidors i regidores, i treballadors de
l’Ajuntament que han passat durant aquests anys que he estat com a Representant de
l’Alcaldia d’Amposta a Poble Nou.
El Regidor Sr. Antoni Espanya en nom del Grup del PSC – PM agraeix els serveis de la
Sra. Ferrer i recorda que sempre han estat ben acollits a Poble Nou. El seu Grup sempre
ha donat suport al programa de festes de Poble Nou, per considerar que eren el que els
seus veïns volien i acaba dient que es pera retrovar-se amb la Sra. Ferrer quan vagin a
Poble Nou.
El Regidor Sr. Adam Tomàs agraeix el treball durant 28 anys i diu que serà molt difícil
oblidar tants anys de treball.
El Sr. Alcalde diu que se li fa difícil plasmar en poques paraules tants anys de dedicació
a una tasca que ha suposat un canvi radical a Poble Nou del Delta amb les inversions
aconseguides amb la tasca de la Sra. Ferrer, només cal veure els equipaments, ampliació
del nucli, urbanització dels carrers per fer-ho palès. Desitja que es pugui emportar tot el
que de bo n’ha resultat de les relacions amb els alcaldes i regidors a qui ha fet sentir

com a casa quan anaven a Poble Nou. Acaba agraint la tasca feta i manifestant el seu
desig de felicitat en la nova situació, posant a la seva disposició l’Ajuntament i els seus
recursos.
PROPOSTA DE CANVI DE RÈGIM DE DEDICACIÓ DE REGIDORA.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el passat dia 27 de juny de
2011, va adoptar l’acord pel qual es va determinar que la Regidora Sra. Laia Subirats
López, exercia el seu càrrec amb dedicació parcial a l'Ajuntament, amb un total de 33
hores setmanals, percebent unes retribucions mensuals de 2.329,23 €.
Atenent que la Sra. Subirats ha presentat escrit en que formula renúncia a l’exercici del
càrrec en règim de dedicació parcial, indicant que passarà a exercir-lo sense aquesta
dedicació.
Per l’anterior, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot dels 10 membres presents
del grup de CiU, l’abstenció dels 6 membres dle Grup d’esquerra d’Amposta i dels 3
membres del Grup del PSC – PM i el vot en contra del membre del Grup de PxC,
adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la renúncia formulada per la Sra. Laia Subirats López a l’exercici
del càrrec de Regidora en condicions de dedicació parcial a l'Ajuntament, amb un total
de 33 hores setmanals, percebent unes retribucions mensuals de 2.329,23 €.
SEGON. Determinar que la Sra. Laia Subirats López exercirà el càrrec de sense
dedicació percebent les indemnitzacions que es determinin pel Ple de la Corporació per
assistència a sessions d'òrgans col·legiats.
TERCER. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí oficial de la Província,
per tal de donar compliment al que disposa l’apartat 5 de l’article 75 de la Llei 7/85.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. German Ciscar pregunta, sense entrar en les motivacions personals del
canvi, el motiu pel qual es nomenarà a la Sra. Subirats com a membre de la Junta de
Govern Local quan fins ara no s’havia considerat necessari, creu que aquest
nomenament si no era necessari abans tampoc ho serà ara i, per tant, la motivació
d’aquest nomenament no serà cap altra que permetre que la designada pugui rebre 1000
euros mensuals de retribució, per tant aquest nomenament que no representarà cap
benefici per la Ciutat, només ho serà per a la persona concreta. El Sr. Alcalde respon
que la Sra. Subirats continuarà dedicant hores a treballar per la Ciutat i per tant, ha de
rebre les compensacions econòmiques corresponents, menors que les actualment
assignades per dedicar menys temps a aquesta tasca. Pel que ha exposat el Grup de PxC
ha votat en contra de la proposta. La Regidora Sra. Laia Subirats intervé dient que abans
d’ara ja havia estat membre de la Junta de Govern Local i Tinent d’Alcalde i ara tot i el
canvi de règim de dedicació seguirà treballant per l’Ajuntament, minorant la seva tasca
en només 7 hores setmanals.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que entenen el canvi de la situació personal de la
Regidora, el Grup d’Esquerra d’Amposta s’ha abstingut en la votació per considerar que
l’assumpte és una qüestió interna del Grup de CiU; ara be no sabent quins canvi es
produiran amb posterioritat, no creuen que sigui just incorporar a la regidora a la Junta
de Govern Local després de tant de temps del mandat corporatiu sense pertànyer a
aquest òrgan de govern.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 33 DEL
POUM: “MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 91 I 105 DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES DEL POUM, REFERENTS A LES CONDICIONS
D’EDIFICACIÓ DE LES SUBZONES 10A I 11”.
Vista la proposta de modificació puntual número 33 del Pla d’ordenació urbanística
municipal: “Modificació dels articles 91 i 105 de les normes urbanístiques del POUM,
referent a les condicions d’edificació de les subzones 10a i 11”, redactada per
l'Arquitecte municipal Jaume Castellví Miralles.
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 20 membres
presents dels 21 que legalment el composen, ui per tant amb el quòrum de la majoria
absoluta legal, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 33 del Pla d’ordenació
urbanística municipal: “Modificació dels articles 91 i 105 de les normes urbanístiques
del POUM, referent a les condicions d’edificació de les subzones 10a i 11”, redactada
per l'Arquitecte municipal Jaume Castellví Miralles.
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el que determina
l’article 7.2 de la Llei 6/2009, procedeix a la declaració de no subjecció de la proposta
de modificació a avaluació ambiental, per quant resta exclosa dels supòsits de subjecció
a dita avaluació previstos a l’apartat 1 del propi article.
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, mitjançant
la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la Província i un dels
diaris de major circulació de la Província, als efectes de la presentació d’al·legacions o
reclamacions.
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el
del municipi d’Amposta.
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per tal de dictar les
disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents acords.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta ha votat a favor de
la proposta per quant l’Arquitecte municipal va informar que la modificació no fa res
més que subsanar un aspecte que deuria haver figurat inicialment a la normativa del Pla.
ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE
VIATGERS D’ÚS GENERAL DEL 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.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 24 de febrer de 2014, va formular
requeriment a l’empresa La Hispano de Fuente En Segures SA. per tal que en el termini de
deu dies hàbils presentés 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.
Atenent que en data 7 de març de 2014 l’empresa requerida ha presentat la documentació
requerida, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres
presents del Grup de CiU, l’abstenció dels 3 membres dle Grup del PSC – Pm i el vot en
contra dles 6 membres dle Grup d’Esquerra d’Amposta i el del membre de Grup de PxC,
acorda:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa La Hispano de Fuente En Segures SA. (HIFE, SA.)
contracte per a la gestió del servei públic regular de transport urbà de viatgers d’ús general
en el municipi d’Amposta, en les condicions següents:
- Preu anual: 111.533,00 €.
- Durada del contracte: 10 anys. El contracte pot ser prorrogat per períodes successius de
cinc anys cadascú d’ells, sense que la duració total del contracte pugui ser superior a 25
anys.
- Les condicions de la prestació del contracte seran les determinades en el Plec de

clàusules econòmiques, administratives i tècniques i a l’oferta de l’adjudicatària.
SEGON. Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies, comptats a
partir de la recepció de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del
contracte administratiu.
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 Intervenció de fons.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. German Ciscar diu PxC que ha votat per quant considera vergonyós que
el contracte s’adjudiqui a una empresa que ha estat estafant a l’Ajuntament durant els
dos darrers anys.
El Regidor Sr. Antoni Espanya agraeix que s’hagués suspès el procediment per veure de
frenar l’adjudicació del contracte, jurídicament s’ha vist que allò no és possible, també
els ha arribat informació sobre l’actuació de les dues empreses licitadores; recorda que
si be una d’elles és de la Ciutat, l’altra amb seu a una altra Ciutat té 14 treballadors
d’Amposta. El Grup del PSC – PM creu que amb independència del seu vot
l’adjudicació acabarà amb un recurs especial amb matèria de contractació, per tant
s’abstindran en la votació, demanant que per part de l’Ajuntament s’arbitrin mesures de
control en l’execució dels contractes adjudicats i més concretament per al servei de
transport urbà de viatgers per evitar situacions com la generada.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que Esquera d’Amposta mantindrà la posició que tenia
prevista de votar en contra de la proposta, ja que la proposta d’adjudicació es fonamenta
en unes valoracions subjectives que a ben segur podrien haver estat diferents si
l’Ajuntament hagués actuat de forma immediata de conèixer les irregularitat en la
prestació del servei.
El Sr. Alcalde diu que no sap si va servir de res l’explicació que es va fer en Junta de
Portaveus sobre la total independència entre el contracte actual i l’adjudicació del nou.
Li sembla entranya la posició del Grup d’Esquerra d’Amposta que després de votar a
favor del plec de clàusules regulador del contracte i felicitar-se en la sessió plenària per
la seva aprovació ara realitzi unes manifestacions contradictòries. L’equip de govern ha
d’actuar amb responsabilitat tirant endavant el procediment, que ha estat correcte i que
no es podia paralitzar per cap de les 2 formes legalment previstes, com així es va
explicar. Per aquest motiu han votat a favor de la proposta.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que suposa que el Sr. Alcalde no ha entès la posició del
seu Grup, no han demanat que no s’aprovi la proposta simplement ham manifestat la
seva posició en base als arguments que consideren oportuns, indicant que, com en el cas
de l’empresa contractista del servei de la piscina, si la Mesa de contractació hagués
tingut coneixement de l’actuació de l’empresa que es proposa com adjudicatària, potser
no li hauria donat la mateix puntuació en els criteris de valoració subjectiva. Acaba el
Sr. Alcalde dient que com sempre el Grup d’Esquerra d’Amposta no es mulla quan toca.
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 6 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.

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
012.151.60900
Despeses generals urbanització
50.000,00
Total a suplementar
50.000,00
Atès que al capítol 6 de despeses existeixen crèdits suficients per finançar dites despeses.
En concret, respecte al capítol 6 es proposa el canvi de finalitat d’una operació de préstec,
atès que les inversions que es finançaven han estat ja finalitzades, havent-ne, per tant, un
sobrant de préstec.
Baixa aplicacions
706.920.62600
Informatització i comunicacions
50.000,00
TOTAL
198.083,65
PRÈSTECS
Número prèstec
Data aprovació
Import
Formalització
Banc Santander
14/04/2014
50.000
23/04/2014
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per
majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents 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 de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient número 6 de modificació del pressupost de 2014 amb les
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen:
Modificació crèdit número 6 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
Suplement de crèdit
50.000,00
Cap.6: Inversions Reals
50.000,00
Finançament
50.000,00
Cap.6: Inversions Reals
50.000,00
SEGON. Modificar l’annex de inversions del pressupost municipal per a l’exercici 2014,
incloent aquest projectes nou, finançats en els canvis de finalitat dels préstecs detallats
anteriorment.
TERCER. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils,
tant als taulers d'anuncis com al Butlletí oficial de la província, als efectes que els
interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients.
QUART. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini
d'exposició al públic no es presentin reclamacions.
APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions
d’exercicis anteriors segons el detall següent:
ORG.
601
850

PROGR.

ECON.

APLICACIÓ

TERCER

130

Altre material
22199 Policia local

Perer’s sport

927

Despeses promoció
22602 activitats culturals

Publipress
media

NÚM.
FACT.

DESCRIPCIÓ

Despeses enviament armilla
654 antibales Policia local
Publicació anuncis La
310015800 Vanguardia

IMPORT
TOTAL
1022,21 €
1.210,00 €

850
850
TOTAL

494

Despeses generals
22604 emissora ràdio

Maria

VE79 Reportatge fotogràfic novembre
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151,25 €
151,25 €
2.534,71 €

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 16 d’abril de 2014.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar les obligacions d’exercicis
anteriors, per import total de 2.534,71 euros.
ASSUMPCIÓ DE PERSONAL AMB MOTIU DE LA LIQUIDACIÓ DE GURSAM.
Atenent que la Junta General de la Societat Anònima Municipal de Gestió Urbanística
(GURSAM), en sessió del dia 25 de novembre de 2013, va acordar la dissolució de la
Societat, establint entre les normes que han de regir la pràctica de les operacions
liquidadores, la de promoure l’extinció de les relacions laborals amb la treballadora de
l’empresa, realitzant les gestions necessàries perquè es mantinguin els seus drets.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de novembre de
2013, va autoritzar la dissolució de la Societat esmentada, establint que l’Ajuntament,
donada la seva condició de soci únic, haurà de subrogar-se en tots els béns, drets i
obligacions de la societat.
Atenent que la Societat té una única empleada i que d’acord amb l’acord plenari abans
indicat, l’Ajuntament haurà d’assumir els drets i obligacions derivats de la relació
laboral subrogant-se en la posició d’empleador respecte dita relació laboral.
Atenent que per part de l’Ajuntament d’Amposta es seguiran desenvolupant les tasques
associades a la competència en promoció i gestió de l’habitatge públic i la promoció i
rehabilitació de l’habitatge, previstes a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
directament per mitjans propis, requerint-se a tal efecte seguir disposant dels serveis de
dita empleada.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents 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. Assumir l’empleada de la Societat Anònima Municipal de Gestió Urbanística
(GURSAM), A.B.V, que restarà com treballadora d’aquest Ajuntament d’Amposta amb
les següents condicions:
• Tipus de contracte: indefinit.
• Categoria laboral: C-2, 14.
• Data d’inici de la relació; 1 de maig de 2014.
• Antiguitat: 1 d’agost de 2000.

SEGON. Els acords anteriors s’entenen sense perjudici del que disposa la Disposició
addicional quinzena de l’Estatut dels Treballadors sobre l’obligació de donar
compliment a l’aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a
l’ocupació pública
TERCER. Donar trasllat del present acord a la interessada i Departament de personal.
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ENVIADA SEGUIMENT PLA D’AJUST
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.
A continuació es dona compte de l’informe emès per la Interventora municipal de fons
en relació a la sol·licitud d’informació establerta a l’article 10 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera
“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 22 de abril 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 marzo de 2014,
acompañándose como Anexo a este escrito los siguientes informes:
1. Información adicional trimestral: Desviaciones / Informe anual de seguimiento del
plan de ajuste.
1.1. Gastos
1.2. Ingresos
2. Información de avales recibidos del sector público.
3. Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos
con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
4. Información sobre la deuda comercial.
5. Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
Tercero. Que el apartado 1º del artículo 10 de la referida Orden HAP/2015/2012,
establece que la Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá
remitir al mencionado ministerio antes del día quince del primer mes de cada trimestre,
en caso de las corporaciones locales, información sobre, al menos, los siguientes
extremos:
a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de
crédito para facilitar el pago a proveedores.
c) Operaciones con derivados.
d) Cualquier otro pasivo contingente.
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.
f) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas
en este Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.

Cuarto. Que se realizan las siguientes explicaciones a las desviaciones más importantes
reflejadas en los informes que se incorporan en el Anexo:
• Ingresos: De acuerdo con la ejecución trimestral, y atendiendo que a fecha actual
únicamente se ha aprobado el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica y el Padrón por ocupación de la vía pública por vados, no se prevén
diferencias sustanciales respecto a lo establecido en el plan de ajuste vigente. No
obstante, una vez aprobados todos los padrones, se realizará el seguimiento
adecuado para ajustar cualquier variación existente. Para el cálculo del ahorro de las
medidas adoptadas, nos hemos basado en la situación de partida fijada en el plan de
ajuste y que calculaba el ahorro de las medidas por comparación entre la previsión
de los Derechos Reconocidos en cada ejercicio respecto el año base, año 2011. Así
pues, y pese que para este ejercicio 2014 no se han modificado los tipos ni las
tarifas, al incrementarse la previsión de los Derechos Reconocidos de este ejercicio
respecto la previsión del 2011 hemos cuantificado el ahorro por diferencia en la
previsión de Derechos Reconocidos entre ambos ejercicios, resultando un importe
positivo.
• Gastos: el presupuesto del ejercicio 2014 se está desarrollando según las previsiones
sin apreciarse ninguna diferencia sustancial. No obstante, y al igual que en materia
de ingresos, se realizará el correspondiente seguimiento para ajustar cualquier
desviación que pudiera producirse.
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.”
El Ple de la Corporació resta assabentat de l’informe transcrit.
DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER LES
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 2014.
Efectuat el sorteig previst a la Llei orgànica del règim electoral general, per tal de
designar els membres de les Meses electorals que s’hauran de constituir en aquest
municipi d’Amposta amb motiu de la celebració de les Eleccions al Parlament Europeu
el proper dia 25 de maig de 2014.
MOCIÓ DE PXC PERQUÈ L’AJUNTAMENT APLIQUI LA LLEI 53/1984, DE 26 DE
DESEMBRE, D’INCOMPATIBILITATS DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
A continuació es dona compte de la moció que diu:
“El 2012 el grup municipal de PXC a l’ajuntament d’Amposta varem presentar al ple una
moció denunciant el fet que la llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, en concret l’article 16.4 no s’aplicava.
A la nostra denúncia, es suma el 23 d’abril de 2013 l’informe número 4/2013 de la
secretària general de la corporació, Sra. Maria Cinta Bayarri. Que conclou el mateix.

El 18/9/2013 es registra d’entrada l’informe de l’advocacia de l’estat a Tarragona que
conclou que “el artículo 16.4 de la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas resulta de aplicación a la entidades locales y que,
tal como se establece en al Sentencia del Tribunal Constitucional número 172/1996, de 31
de octubre, siendo básica tanto la regulación como la eventuales excepciones, lo que es
también necesariamente la exigencia de requisitos o acondicionamientos directamente
conectados con aquélla o éstas y, en consecuencia, no pueden ser desconocidos por el
desarrollo autonómico correspondiente”.
Amb tots aquests informes que taxativament especifiquen que s’ha d’aplicar l’article 16.4 i
no al tenir cap informe que especifiqui que a Catalunya no s’aplicarà aquest article.
ACORDS:
PRIMER. Demanem que l’ajuntament deixi d’infringir la llei, lo que comporta que milers
d’euros anualment es paguin a treballadors que no haurien de rebre.
SEGON. Que l’ajuntament d’Amposta apliqui la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. German Ciscar dient que ha tornat a portar a aprovació
aquesta moció i que ho farà una vegada i una altra fins que es compleixi la Llei. El Grup de
CiU infringeix la Llei, afavorint als seus amiguets, als quals, amb els seus trapitxeos
s’embutxaquen fins a 50.000 € anuals. Explica que va tenir una conversa amb el Sr. Josep
Rallo en la que li va dir que si es complia la Llei ell cobraria menys, segueix dient que el
Sr. Alcalde ara ja té suficient informació per poder fer complir la Llei, ja que aquest li va
dir que si tenia proves de que no es complia la Llei que anés als Jutjats a denunciar-ho i
això és exactament el que ha fet. Segons la denúncia feta per l’advocacia de l’Estat, el
complement específic del Sr. Josep Rallo supera amb un 205% les seves retribucions
bàsiques, és aquest funcionari qui envia cartes criticant-lo i defensant els drets i les
llibertats, aquesta que treballa a l’Oficina de Gestió Tributària, és qui cobra als ciutadans
d’Amposta, l’IBI, les bassures, contribucions etc, i aquest senyor és el qui a la gent que
no poden pagar-ho perquè guanyen 400,00 € al mes o ni això, els cobra interessos i
recàrrecs. Aquest senyor que porta 25 anys treballant a la notaria infringint la llei. És una
llàstima que la justícia sigui lenta i que permeti que aquests que estan aquí asseguts es
continuïn embutxacant milers d’euros. Acaba demanant al Sr. Alcalde que es deixi
d’amiguets i trapitxeos i que faci el favor de complir la Llei, defensar a tots els
treballadors per igual i pagar-lo la paga extra que els deu. Per la seva banda el seu Grup
demostrarà on faci falta que s’està incomplint la Llei.
Respon el Sr. Alcalde dient que el Sr. Ciscar continuï amb el seu estil. Explica que la
norma que s’aplica és la que apliquen la majora dels ajuntaments de Catalunya i que la
compatibilitat s’aplica d’acord amb l’informe de la Generalitat, d’acord amb una Llei
aprovada pel Parlament de Catalunya. El Sr. Ciscar pot fer el que cregui, ja que ell com
Alcalde, continuarà intentant ajudar a la gent que fa bé les coses i si vol anar al penal que
vagi
Replica el Sr. Ciscar dient que al final s’haurà d’aplicar la Llei i deixar de regalar els
50.000 euros als seus amics. El Sr. Alcalde diu que la Llei catalana no diu res al respecte i
per tant es pot interpretar, tampoc la Llei catalana diu que cremar-li el cotxe a l’Alcalde
sigui delicte però es sobreentén que no s’ha de fer. Acaba dient que es compromet a

dimitir, si en algun article, la Llei catalana, diu que els diners que es regalen a aquesta gent
són correctes.
El Regidor Sr. Antoni Espanya comenta que el Grup del PSC – PM, com ja van dir, es
queden amb la part positiva, que és el fet que la gent que no tenia la compatibilitat
demanada hagi regularitzat la seva situació. Com ja van dir al Ple del mes de juny en
haver dos informes i per respecte al criteri de la Secretària es van abstenir. Comenta que
ara estem en via judicial i seguiran en la mateixa línia, per la qual cosa també s’abstindran
a l’espera de la resolució judicial. Creu que s’acabarà al Tribunal Suprem.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta, quan es va aprovar la
compatibilitat dels treballadors, tot i els dos informes, van votar a favor de l’informe de la
Llei catalana però ara tot això està en via judicial per precaució s’abstindran.
El Sr. Alcalde diu que el seu Grup votarà en contra de la moció i diu que li sobta
l’abstenció del grup d’Esquerra per no defensar que s’apliqui la Llei catalana.
Amb les intervencions anterior, el Ple de la Corporació, amb el vot a favor del membre del
Grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3
membres del Grup del PSC – PM i el vot en contra dels 10 membres presents del Grup de
CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL PSC-PM DE PROPOSTA DE NOM DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL.
Seguidament el Regidor Sr. Antoni Espanya exposa que el PSC – PM va presentar la
moció en el sentit en que resta recollit a l’ordre del dia de la sessió, si bé, després de la
sessió de la Junta de portaveus, i atenent la no existència de tradició en la denominació
d’equipaments públics amb noms de persones i que han hagut altres peticions en al
mateixa línia, modifica la moció presentada que resta com segueix:
“El passat 30 de gener ens deixava el Sr. Joaquin Fibla Maigi a l’edat de 91 anys, després
de tota una vida professional dedicada a la conservació i millora de les instal·lacions de
club de futbol en qualitat de treballador municipal.
La feina del senyor Fibla era vocacional i va compaginar aquesta activitat amb la
d’entrenador de molts equips de joves promeses, en l’època de les Penyes. Per les seues
mans van passar infinitat de joves d’Amposta als que inculcà disciplina i sacrifici per
assolir un bon nivell futbolístic, valors cada dia més necessaris en la societat actual.
També va ser directiu del club tancant el cicle de totes les facetes possibles de relació amb
el club. Una relació longeva de més de 60 anys.
Fins poques setmanes abans del seu traspàs, se’l podia vore cada dia al camp de futbol,
observant els entrenaments dels equips de futbol base o del primer equip. I tots els caps de
setmana, a la seua cadira habitual de l’Estadi presenciant els partits de les diferents
competicions dels equips ampostins. Coneixia pel seu nom la majoria de nois dels equips
del futbol base i seguia la seva evolució i si calia renyar-los pel seu comportament o el seu
rendiment ho feia sense cap malícia però amb la convicció i la fermesa que li donaven els
seus anys i la seua experiència.
En lo personal va tenir una vida digna d’un guió cinematogràfic, i amb només 16 anys va
marxar voluntari al front a defensar el que ell considerava en aquell moment una causa
justa: el govern de la República. A finals del 2013, poques setmanes abans de la seua mort,
va tenir l’oportunitat per primera vegada en la seua vida, de participar en una taula rodona
al Museu de les Terres de l'Ebre sobre els fets ocorreguts a Amposta durant la Guerra

Civil. Es va emocionar mentre ho explicava per la duresa dels episodis que li tocà viure
sent tant jove.
Per tot això, el Grup Municipal PSC-PM proposa al ple de l’Ajuntament d’Amposta els
següents ACORDS:
Que en reconeixement de la dedicació tant llarga, intensa i fructífera del Sr Fibla al futbol a
la ciutat d’Amposta, en el marc dels actes del centenari del CF Amposta es faci un acte de
reconeixement de la figura del Sr. Fibla, traslladant aquesta petició a la comissió
organitzadora del centenari del Club i a la Regidoria d’esports per determinar l’acte
concret a realitzar.”
El Sr. Alcalde agraeix el canvi de la proposta i diu que amb independència de l’abast de
l’acte hauria estat molt difícil justificar la denominació del camp d’esports davant altres
propostes en la mateixa línia que s’han formulat per aquest i altres equipaments que no han
estat acceptades, la figura del Sr. Fibla mereix un homenatge, essent el marc del centenari
molt apropiat a l’efecte.
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC a la proposta, indicant
que la proposta definitiva serà bona per no generar conflictes.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta recolzarà la proposta,
si be creuen que la proposta hauria estat millor que l’hagués realitzat el Club directament
enlloc d’un partit polític.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la
moció que ha estat transcrita.
MOCIÓ DEL PSC-PM EN SUPORT A LES ACTIVITATS QUE ES DUEN A TERME
EN LES RAMADERIES DE BOUS BRAUS DE LES TERRES DE L’EBRE.
Finalment es llegida la moció següent:
D’un temps ençà, les ramaderies de bous braus que hi ha a les Terres de l’Ebre han buscat
noves maneres de subsistir al brutal context de crisi econòmica que afecta al nostre país i
han trobat una sortida que ajuda a pal•liar aquest ofec econòmic, per això han legalitzat
diverses activitats de restauració que els poden proporcionar ingressos econòmics i han
obert les portes de les ramaderies a aquells que tinguin interès en visitar-les i observar com
es duen a terme les feines diàries per tal de seguir les directrius de l'autèntica criança d'una
espècie com la del bou brau. Aquesta iniciativa també resulta beneficiosa per al poble on hi
ha instal·lada una ramaderia, en veure augmentada ostensiblement l’afluència de visitants.
L'advertència del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya d'aplicar "mà dura
contra les espectacles privats amb bous" ha generat malestar entre els ramaders i entre les
Associacions de Penyes Taurines de les Terres de l’Ebre, per la manca de coneixença
d'aquesta mena d'activitats i perquè aquestes són activitats pròpies de les ramaderies i no
espectacles. El mateix Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural assegura que aquestes no constitueixen infracció del text refós de la Llei de
Protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008.
En data 12 de setembre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona
va dictar resolució ferma, la qual estimava parcialment la sol•licitud de mesura cautelar de
suspensió de l’acte jurídic impugnat en el sentit d'ordenar a la Direcció General de Medi
Natural i Biodiversitat del Departament d'incoar un expedient i sancionar a algunes
ramaderies i seguir-lo pels tràmits fins dictar resolució definitiva en la via administrativa,
sens perjudici de que el Departament d'Interior prossegueixi amb els que té en tràmit. I

com a mesura cautelar estima el cessament d'aquestes activitats, deixant en una indefensió
evident els ramaders/es.
Per tot això, el Grup Municipal PSC-PM proposa al ple de l’Ajuntament d’Amposta els
següents ACORDS:
1. Mostrar tot el nostre suport a la iniciativa d’algunes ramaderies de diversificar la seua
font d’ingressos i obrir les seues portes al públic per que es pugui veure l’activitat que es
duu a terme.
2. Demanar que s’aturin tots els expedients sancionadors en curs i no se n’obrin de nous
per la mateixa causa.
3. Demanar als grups polítics del Parlament de Catalunya, que donin suport a la proposta
de resolució presentada pels Grups Parlamentaris dels Socialistes, PP i Ciutadans davant la
Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en que es proposa
que el Parlament de Catalunya insti el Govern de la Generalitat a regular amb urgència,
mitjançant decret o com estimi oportú, les actuacions pròpies de les explotacions
ramaderes de bestiar boví brau.
4. Traslladar aquests acords als Grups Polítics del Parlament de Catalunya i al
Departament d’Agricultura de la Generalitat, així com també al Departament d’Interior.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Antoni Espanya en els seus termes.
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta considera que al
moció és pràcticament idèntica a una altra que va ser aprovada a proposta de les penyes i
agrupacions taurines de les Terres de l’Ebre, llevat en el punt tercer que precisen la forma
en que es proposa la regulació, tot i allò, consideren que els Grups municipals poden
decidir quines mocions presenten en funció dels seus interessos polítics, acaba dient que
donaran suport a la moció.
El Sr. Alcalde després de demanar i acceptar-se pel Grup del PSC – PM que en el segons
dels acords s’afegeixi que no s’obrin més expedients sancionadors per la mateixa causa,
manifesta que el Grup de CiU també recolzarà la moció.
Després de les intervencions transcrites el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
aprovar la moció de la que s’ha donat compte.
PRECS I PREGUNTES
El Regidor Sr. German Ciscar formula el prec de que a la zona de jocs infantils existent a
la Plaça Saint Jean de la Ruelle es miri d’instal·lar una tanca que la separi de la zona de
circulació de vehicles dels veïns que hi poden circular, tot i la condició de zona de vianants
de la plaça, per tal d’evitar possible perills. El Sr. Alcalde respon que en el moment
d’urbanitzar la plaça ja va discutir-se sobre la possibilitat d’instal·lar pilones de separació;
però, algun dels comerços existents a la plaça van indicar que restaven sense espai de
maniobra per l’accés de mercaderies. El Regidor Sr. Garriga diu que la instal·lació d’una
tanca, podria suposar una invitació per a una major circulació. El Sr. Alcalde diu que recull
el prec i que analitzaran la seva possibilitat.
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les preguntes següents:
1. La Junta de Govern Local va resoldre el conveni per la recollida d’olis usats i va
aprovar-ne un altre. Demana s’informi sobre aquestos acords. El Regidor Sr. Josep Manel
Ferré diu que l’empresa amb qui va signar-se el primer conveni no va complir amb el

pactat i per tant es va resoldre el mateix sense haver-se iniciat el servei. A la vista d’allò, es
va contactar amb altres empreses signant-se un conveni que sembla donarà solució, estant
previst que a final del proper mes de maig es faci una roda de premsa per explicar la posta
en marxa del servei.
2. La Junta de Govern Local va contractar una assegurança de responsabilitat civil per als
membres del consistori, pregunta si aquesta assegurança no existia, el motiu pel qual s’ha
contractat i a que cobreix. El Sr. Alcalde respon que era una assegurança que no existia, va
contractar-se a partir d’unes recomanacions de l’ACM i cobreix a tots els membres del
Consistori i a tot el personal.
3. Sobre la subhasta dels immobles de les galeries comercials han aparegut informacions
contradictòries, pregunta si el Sr. Alcalde té informació. El Sr. Alcalde respon que va
parlar amb un dels propietaris dels immobles i amb l’entitat bancària creditora, havent-li
informat aquesta que la subhasta va paralitzar-se per motius processals imputables a dita
entitat, qui un cop solucionats els mateixos seguirà endavant amb el procediment judicial.
El Regidor Sr. Adam Tomàs formula dos precs:
1. Que es mirin d’arranjar els accessos per a minusvàlids de la platja Eucaliptus cara la
temporada d’estiu.
2. Davant les properes Eleccions al Parlament Europeu, com cada cop que hi ha eleccions,
demanen que l’Ajuntament instal·li alguns lloc on poder penjar propaganda electoral, ni
que sigui de forma temporal (com per exemple les tanques que s’empren en els correbous).
El Sr. Alcalde recull el prec indicant que les tanques dels correbous no li semblen
apropiades; però, que es veurà d’instal·lar alguna altra estructura que serveixi a tal fi.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les catorze hores i set 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,

