ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 30 DE JUNY 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
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
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.
Excusa la seva absència:
Sr. Jesús Auré Calvet

A la ciutat d'Amposta, el dia trenta de juny de dos mil catorze.
Essent les tretze hores i cinc minuts es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs.
membres de l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del
Sr. Alcalde, Manel Ferré Montañés; assistit de la sotasignat, Secretària general de la
Corporació, i estant present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a
l'objecte de dur a terme la sessió extraordinària convocada per al dia de la data, amb el
següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 12 de juny de 2014
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia número 662 a 777 de 2014.
4. Donar compte de la renúncia del càrrec de regidor municipal, el Sr. Jesús Auré
Calvet
5. Nomenament d’un nou regidor en el Consell d’Administració de l’Hospital

Comarcal
6. Aprovació de l’Acta de les operacions de Delimitació entre els termes municipals de
l’Aldea i Amposta
7. Aprovació Provisional del Pla Especial “ Lo Mas de la Cuixota “
8. Resolució Definitiva d’Expedients Sancionadors en Matèria de Gossos Perillosos
9. Aprovació del Programa d’Actes Taurins de les Festes Majors d’Amposta 2014
10. Aprovació del Programa d’Actes Taurins de les Festes Majors del Poble Nou del
Delta
11. Aprovació del Programa de Festes Majors del Poble Nou del Delta 2014
12. Moció del Grup Municipal PXC “ Per Demanar el Reintegrament del Cèntim
Sanitari a l’Ajuntament “
13. Moció del Grup Municipal PXC “ Per Estudiar un Pla d’Espais Buits Urbans “
14. Moció del Grup Municipal PXC “ Per Estudiar la Combinació de Transport Públic
amb el Privat del Personal de l’Ajuntament “
15. Moció del Grup Municipal del PSC-PM “ En Suport del Sector Agrari de les Terres
de l’Ebre“
16. Moció del Grup Municipal del PSC-PM “ en suport a Les Escoles de Música de les
Terres de l’Ebre “
17. Moció del Grup Municipal d’EA-ERC “ sobre Les Mesures Agroambientals de
Cultiu de l’Arròs “
18. Moció del Grup Municipal d’EA-ERC “ per demanar un Calendari de Tancament
per a les Centrals Nuclears de l’Estat Espanyol “
19. 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
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 12 DE JUNY DE 2014.
per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària duta a terme el dia
12 de juny de 2014.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• N.M.S per a desenvolupar les tasques d’orientadora – tutora del Programa Ferm
Ocupació per a Joves serà del 12 de juny al 31 de desembre de 2014.
• T.G.V per a la realització de les tasques de locutor de ràdio, tècnic d’audiovisuals,
productor de programes, guionista i retransmissió del 2 de juny al 31 d’agost de
2014.
• Monitors de les Estades d’Estiu del 25 de juny al 6 d’agost de 2014: A.M.P,
L.T.T, P.M.L, E.T.N, G.C.E, C.R.R, D.T.F, K.S.C, N.T.G, G.D.B, J.E.G,
M.H.E, V.B.F, M.R.M, S.M.R, M.F.C, X.L.B, V.J.V, M.V.F, M.FG, P.D.C, L.S.
F., M.M.C, À.R.F, P.C.P, I.R.P i B.E.S.
• J.C.E i J.S.O com a coordinadores de les Estades d’Estiu del 25 de juny al 6
d’agost..
• M.P.P com a Directora de les Estades d’Estiu del 25 de juny al 6 d’agost de

2014.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 662 A 777 DE
2014.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 662 a 777 de l’any 2014, restant el Ple
assabentat.
DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR MUNICIPAL,
EL SR. JESÚS AURÉ CALVET.
Atenent que en data 10 de juny de 2014, RE número 9638, el Sr. Jesús Auré Calvet,
regidor de l’Ajuntament d’Amposta del grup municipal d’EA-ERC, ha presentat escrit de
renúncia al seu càrrec de Regidor de l’Ajuntament per motius professionals.
Vista la renúncia presentada pel Sr. Auré al càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Amposta,
en data 18 de juny de 2014, RE número 10292, el Sr. Adam Tomàs Roiget, com a portaveu
del grup municipal d’EA-ERC, presenta les renúncies dels candidats/es a regidor/a
següents: Sr. Carles Gonzàlez Romeu, Sr. Antoni Costes Rodríguez i la Sra. Montserrat
Peix Cruañas, inclosos a la llista presentada per EA-ERC a les eleccions municipals de
2011.
Atenent el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, l’art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, l’art. 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per la presa
de possessió de càrrecs o funcions públiques i la Instrucció de la Junta Electoral Central de
10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals, el Ple de la
Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, el dels 5
membres presents del grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del Grup del PSC –
PM i l’abstenció del Regidor del grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Regidor Sr. Jesús Aure
Calvet al càrrec de Regidor de l’Ajuntament d’Amposta, pel motiu que ha estat exposat.
SEGON. Prendre coneixement de les renúncies dels candidats/es a regidor/a presentades
pel Sr. Carles Gonzàlez Romeu, el Sr. Antoni Costes Rodríguez i la Sra. Montserrat Peix
Cruañas, inclosos a la llista presentada per EA-ERC a les eleccions municipals de 2011.
TERCER. Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central als efectes de
que procedeixi a lliurar la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor de la
candidata següent, que segons les dades que obren a aquest Ajuntament és la Sra. Joanna
Isabel Estévez Gonzàlez, que ocupa el lloc número 10 a la llista electoral presentada per
Esquerra d’Amposta – Esquerra Republicana de Catalunya (EA – Esquerra) a les eleccions
municipals 2011.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya, en nom del Grup del PSC – PM, manifesta l’agraïment per
la tasca desenvolupada i desitja al Sr. Auré el millor en la nova etapa que comença.
El Regidor Sr. Adam Tomàs lamenta la fuita de joves que han de cercar oportunitats
laborals a altres països i agraeixi la tasca que ha estat desenvolupada en l’activitat pública,
tant en l’Ajuntament com en la Generalitat de Catalunya, pel Sr. Auré.
El Sr. Alcalde també agraeix la tasca realitzada i espera el nomenament de la proposada

com a nova regidora per donar-li la benvinguda.
NOMENAMENT D’UN NOU REGIDOR EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
DE L’HOSPITAL COMARCAL.
En la sessió extraordinària del Ple municipal d’Amposta celebrada en sessió de 29 de juny
de 2007 es designaren els representants de la Corporació als òrgans col·legiats en el quals
ha d’estar representat l’Ajuntament.
Entre els diversos acords plenaris adoptats en la sessió extraordinària del 29 de juny de
2007, es designà com a representants durant tota la legislatura en el Consell
d’Administració de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SA al Sr. Jesús Auré Calvet i a la Sra.
Susanna Sancho Maigí.
En data 10 de juny de 2014, RE número 9638, el Sr. Jesús Auré Calvet, ha presentat
renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Amposta per motius professionals.
Havent d'estar representada la Corporació en diferents òrgans col·legiats, tant del propi
Ajuntament, com societats mercantils municipals i altres òrgans en que l'Ajuntament ha
d'estar representat i, donat que en data 11 de juny de 2014, RE número 9.819, el Sr. Adam
Tomàs Roiget, com a portaveu del grup municipal d’EA-ERC, ens comunica que el
representant municipal que substituirà al Sr. Auré en el Consell d’Administració de
l’Hospital Comarcal, SA, serà ell mateix, als efectes que el Ple procedeixi al nomenament
corresponent.
L’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals que disposa que
l'Alcalde convocarà les sessions extraordinàries necessàries per resoldre entre altres,
nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiat, que siguin
competència del Ple.
A la vista dels antecedents i fonaments de dret exposats, el Ple de la Corporació, per
unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Designar com a membre del Consell d'administració de la Societat Anònima
municipal Hospital Comarcal d'Amposta, SAM., el Sr. Adam Tomàs Roiget, en
substitució del Sr. Jesús Auré Calvet.
SEGON. Comunicar el present acord a l’Hospital Comarcal, SAM., al Sr. Jesús Auré
Calvet, al Sr. Adam Tomàs Roiget i a la Secretària municipal.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS
TERMES MUNICIPALS DE L’ALDEA I AMPOSTA.
Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l’Aldea i
d’Amposta formalitzada pels representants d’aquest Ajuntament, els representants de
l’Ajuntament de l’Aldea i els representants de la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya en data 26 de juny de 2013.
Atenent que l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, estableix que l'acta corresponent
a les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s'ha de sotmetre al
Ple dels ajuntaments afectats, per tal que n'acordin l'aprovació amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, als efectes de que, d’acord amb
l’article 32.1 del mateix cos legal, en el cas que tots els acords municipals siguin

favorables a la delimitació proposada en l'acta, el Departament de Governació i
Administracions Públiques procedeixi a la publicació de la delimitació acordada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la
recepció dels acords.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de l’Aldea i d’Amposta formalitzada pels representants d’aquest Ajuntament, els
representants de l’Ajuntament de l’Aldea i els representants de la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya en data 26 de juny de 2013.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya.
APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL “LO MAS DE LA CUIXOTA”.
Vist el Pla especial “Lo Mas de la Cuixota”, redactat per l’Arquitecte, Josep Maria Simó
Huguet, a instància de la societat Restaurant l’Estany SL.
Atès que el Pla especial esmentat va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 14 de desembre de 2012.
Atès que s’ha efectuat l’exposició pública de l’aprovació inicial del Pla especial d’un mes
legalment establert i l’informe de sostenibilitat ambiental per un termini de 45 dies,
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la Província número 292 del dia 20 de
desembre de 2012 i Diari “La Vanguardia” del dia 21 de desembre de 2012, sense que
durant el termini abans esmentat s’hagi presentat cap al·legació o reclamació contra
l’aprovació inicial.
Atès que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret Llei
1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en donar
publicitat per mitjans telemàtics de la modificació puntual esmentada.
Atès que s'ha demanat informe sobre el Pla especial inicialment aprovat a:
• Oficina de medi ambient de les Terres de l’Ebre.
• Oficina catalana del canvi climàtic.
• Unitat territorial de Protecció civil de les Terres de l’Ebre.
• Serveis territorials d’Urbanisme.
• Direcció general de Patrimoni cultural
• Area del medi natural. Serveis territorials del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
• DEPANA.
• Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp (GEPEC).
• Ecologistes en acció.
• SEO/Birdlife.
Atès que han emès informe l’Oficina de medi ambient de les Terres de l’Ebre, el
Departament de Cultura els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament
d’Interior (Protecció civil) i els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Atès que en data 24 de maig de 2013 la promotora ha presentat el Pla especial i la memòria
ambiental incorporant les prescripcions resultants dels informes emesos sobre l’aprovació
inicial.
Atès que en data 12 de setembre de 2013, la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres

de l’Ebre emet informe previ a l’aprovació provisional del Pla especial amb les
observacions següents:
• Cal donar compliment al Pal director de coordinació del Delta de l’Ebre pel que
fa a la superfície màxima del centre de serveis turístics:
- Cal ajustar l’àmbit i modificar la documentació del Pla especial urbanístic
Lo Mas de la Cuixota per excloure l’àrea de nucli zoològic i suprimir les
edificacions tipus museu mostra de l’àrea d’esplanades.
- Es recomana o bé dur a terme una modificació del Pla especial urbanístic
La Casa de Fusta on s’ajusti el seu àmbit tal i com s’ha indicat en la part
valorativa o bé traslladar a aquest punt del Delta un dels centres de serveis
turístics previstos en el Pla director urbanístic de coordinació del Delta.
• Cal completar la documentació del PEU Lo Mas de la Cuixota amb una
avaluació econòmica i una agenda i amb documentació fotogràfica actual.
• Cal corregir la normativa urbanística tenint en compte l’indicat en l’apartat de
valoració urbanística.
• Quant al paisatge, cal evitar l’ús de paviments impermeables i cal deixar l’entorn
de les llacunes com un espai obert sense cap tipus de tanca perimetral ni porta.
Atès que en data 30 de setembre de 2013 el Subdirector general d’Avaluació Ambiental
dicta resolució atorgant la conformitat a la proposta de memòria ambiental sobre el Pla
especial “Lo Mas de la Cuixota”.
Atès que en data 6 de juny de 2014 l’Arquitecte municipal emet informe sobre el Pla
especial presentat per la seva aprovació provisional, en el qual es conclou:
1. Caldrà completar el document amb les consideracions explicitades a l’informe de
data 12 de setembre de 2013, de la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres
de l’Ebre, especialment pel que fa referència a incorporar en els plànols
topogràfic i de planta general la delimitació de la zona de servitud de protecció de
la ZMT.
2. Caldrà legalitzar les edificacions construïdes i les activitats en funcionament que
no tingui la preceptiva llicència.
3. Donat que els usos que es pretenen establir en aquest PEU són complementaris als
establerts en el Pla especial “Casa de Fusta”, caldria supeditar l’aprovació
definitiva d’aquest Pla especial al desenvolupament urbanístic del Pla especial
“Casa de Fusta” (articles 31 a 33 del Pla Director del Delta de l’Ebre.
Atenent que en data ... la societat promotora del Pla especial ha presentat un nou document
per la seva aprovació provisional en el qual es dona resposta a les prescripcions establertes
a l’informe de l’Arquitecte municipal que han estat transcrites.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels 20 membres presents dels 21 que el composen,
i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla especial “Lo Mas de la Cuixota” promogut a
instància de la societat Restaurant l’Estany, SL., tot i fent constar la presa en consideració
de l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria ambiental i la Resolució de la
Subdirecció general d’Avaluació Ambiental de data 30 de setembre de 2013 sobre la
memòria ambiental.
SEGON. Ordenar la remissió del Pla especial aprovat, juntament amb còpia de l’expedient
administratiu, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, instant la seva
definitiva aprovació, de conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei

d’urbanisme.
TERCER Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura de
tota la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents acords.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta que consideren important i simbòlica aquesta
aprovació, puix això suposarà que per primer cop un dels centre de serveis turístics
previstos en el planejament s’hagi desenvolupat, tot i la dificultat que representant
l’actuació urbanística en un territori tant protegit com el Delta de l’Ebre.
El Sr. Alcalde diu que és una llàstima que iniciatives d’aquest tipus es trobin amb una
manca d’agilitat en la tramitació, ja que fins arribar a aquest punt el Pla ha estat molts
anys tramitant-se, quan la promoció de l’activitat turística precisa una tramitació ràpida
que permeti l’actuació en aquest camp de la iniciativa privada.
RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE
GOSSOS PERILLOSOS.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 27 de febrer de
2014 per la infracció de l'art. 3 apart. 1 i 4, i art. 2.1. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i art. 4 i art. 3 del Decret
170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos, consistent respectivament en portar el gos sense certificat del cens municipal,
no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil, portar el gos sense morrió a la
via pública, posseir el gos sense que estigui identificat amb el microxip, i portar el gos
sense llicència municipal, essent responsable de la mateixa el Sr J.D.J.M.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 27 de febrer de 2014, va formular-se
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats,
considerant deuria aplicar-se una sanció per import de 150,25 € i concedint-se un
termini de deu dies per a formular al·legacions.
Durant els 10 dies que té l'interessat per realitzar al·legacions, en el període d'audiència
a l'interessat, s'han formulat les següents al·legacions: "que quan el van denunciar el gos
tenia 5 mesos i 15 dies i que al seu moment va preguntar al veterinari i li va dir que fins
als 6 mesos no era necessari tots aquests requisits i adjunta documentació del
microxip".
Vist l’informe emès per l’ Agent denunciant, en el que es ratifica en els fets indicats en
l’acta infracció i en el que fa una relació detallada dels fets ocorreguts informant que a
la cartilla veterinària que va presentar el Sr. J.el mateix dia de la infracció a les
dependències policials, es veia clarament que per sobre de la data original s’havia fet en
bolígraf la modificació de la data de naixement, amb la clara intenció d’acollir-se a
l’edat de l’animal, que per tamany, volum i talla es veia clarament que tenia més edat.
Que ara en les seves al·legacions l’interessat tornar a esgrimir els mateixos arguments
que el dia de la denúncia i manifesta la regularitat de la situació administrativa, però
sols acredita haver implantat el microxip a l’animal i no acredita cap de les demés
situacions administratives a les que està obligat...
Cap de al·legacions formulades desvirtuen els fets motivants de la instrucció de
l'expedient, ni aporten proves suficients que desvirtuen la comissió del fet denunciat,
alterant la possible responsabilitat dels subjectes de mateix contemplada a l'article 237
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya.
Resultant que a la vista de l’informe emès per l’agent denunciant i de les actuacions
realitzades per a l’aclariment dels fets, l’instructor de l’expedient es ratifica en els fets
indicats en l’acta de denuncia i en tal sentit es formula la proposta de resolució,
concedint-li un termini de 10 dies per a formular al·legacions.
Resultant que no s'ha formulat escrit d'al·legacions a la proposta de resolució en el
termini concedit a l'efecte
Atenent el que es disposa a:
Art. 3 apart. 1 i 4, i art. 2.1. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, i art. 4 i art. 3 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Art. 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Art. 53 i 137.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Art. 62 de la Llei 58/2003 general tributària, de 17 de desembre de 2003.
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als
àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. J.D.J.M.contra l'expedient de
denúncia abans esmentat i estimar comès el fet denunciat.
SEGON. Determina que les infraccions comeses tenen caràcter de greus.
TERCER. D’acord amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, imposar una multa per
import de 150,25 €, que deurà ingressar a l'Oficina de Gestió Tributària d'aquest
Ajuntament en els terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de
desembre de 2003, concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15
fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del
segon mes següent
QUART. Notificar aquesta proposta de resolució a l'interessat per a la seva constància.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 10 de febrer de
2014 per la infracció de l'article 3 apart. 2 i 3, i art. 2 aparts a), b) i c) de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i
art. 4 i art. 3.1 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, consistent respectivament en posseir o portar el gos
sense certificat dels cens municipal, no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat
civil, no complir les instal·lacions les mesures de seguretat i no tenir senyalitzat el recinte,
posseir el gos sense microxip i posseir o portar el gos sense la llicencia municipal, essent
responsable de la mateixa el Sr./a o entitat J.J.R.C
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 10 de febrer de 2014, va formular-se
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats,
considerant deuria aplicar-se una sanció per import de 150,25 € i concedint-se un
termini de deu dies per a formular al·legacions.
Durant els 10 dies que té l'interessat per realitzar al·legacions, en el període d'audiència
a l'interessat, s'han formulat les següents al·legacions: "que ha fet les reparacions

oportunes a les instal·lacions on té tancat el gos i ha presentat la documentació: cartilla,
assegurança, etc. a la Policia Local i està en tràmit d’obtenció de la llicència municipal".
Vist l’informe emès pel Agents corresponents de la Policia local en el que no es
ratifiquen en els fets indicats en l’acta infracció, ja que el Sr. Ramos ha resolt les
mancances de documentació i adequat les instal·lacions
Vista la proposta de resolució dictada el 10 d’abril de 2014 per l'instructor de
l'expedient.
Atenent el que es disposa a:
Art. 3 apart. 1 i 4, i art. 2.1. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, i art. 4 i art. 3 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Art. 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Art. 53 i 137.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Art. 62 de la Llei 58/2003 general tributària, de 17 de desembre de 2003.
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als
àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta dels següents acords:
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades pel Sr. J.J.R.C contra l'expedient de
denúncia abans esmentat, deixar sense efecte la denuncia formulada i concloure
l'expedient.
SEGON. Notificar aquesta proposta de resolució a l'interessat per a la seva constància”.
APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTES TAURINS DE LES FESTES MAJORS
D’AMPOSTA 2014.
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de la
Festa Major d’Amposta – 2014.
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per
celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa Major d’agost d’Amposta
per a l’any 2014.
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:
Data
Modalitat
Hora inici Hora final
Lloc
09/08/2014 Bou embolat
00,10
00,25 Av. Sant Jaume i adjacents
07,00
07,50 Sortida: Plaça Castellania
09/08/2014 Bou capllaçat
Recorregut: carrers Sebastia
Joan Arbó, Avd La Rapita,
Major,Sant Joan,Victoria,
Alcalde Palau,Grau,Navarra
Soriano Montagut,America,
Sebastià Juan Arbó i Final:
Plaça Castellania.
11,00
11,50 Sortida:Plaça Castellania.
09/08/2014 Bou capllaçat
Recorregut carrers: Avda

09/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
14/08/2014
14/08/2014
14/08/2014
16/08/2014

Bou salvatge
Bou embolat
Bou embolat
Bou embolat
Bou embolat
Bou embolat
Bou embolat
Bou salvatge
Bou salvatge
Bou embolat
Bou embolat
Bou embolat
Bous al carrer
Bous a la plaça
Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou salvatge
Bou embolat
Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou salvatge
Bou embolat
Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou embolat
Bou capllaçat

16/08/2014 Bou capllaçat

Aragonesa,Castelar,Verge
del Pilar,Santa Barbara,Mercat,Grao,Joan de Austria,
Verge del Pilar,Soriano
Montagut,Santa Barbara.
Final:Plaça Castellania
Plaça bous
Plaça bous
Plaça bous
Plaça bous
Plaça bous
Plaça bous
Plaça bous
Av. Sant Jaume
Av. Sant Jaume
Av. Sant Jaume
Av. Sant Jaume
Av. Sant Jaume
Av. Sant Jaume
Plaça bous
Av. Sant Jaume
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Av. Sant Jaume
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Av. Sant Jaume
Plaça de bous
Plaça de bous
Sortida: Plaça Castellania
Recorregut carrers: Av.
Aragonesa, Josep
Tarradelles, Av. Catalunya,
Sant Cristòfol, Barcelona,
Mestre Sunyer, Carles I,
Corsini, Sant Josep, Alcalde
Palau, Santa Bàrbara,
Amèrica, Sebastià Juan
Arbó i Arribada: Plaça
Castellania.

20,30
22,30
22,40
23,00
23,20
23,45
00.05
19,00
19,30
22,30
23,00
23,30
12.00
18,00
12,00
18,00
20,00
22,30
12,00
18,00
20,00
22,30
12,00
18,00
22,30
07,00

21,00
22,40
22,55
23,15
23,35
00,00
00.20
19,30
19,45
22,45
23,20
00,00
13,30
21,30
13,30
20,00
20,30
23,00
13,30
20,00
20,30
23,00
13,30
21,30
23,30
07,50

08,00

08,50 Sortida :Plaça Castellania
Recorregut carrers:Santa
Bàrbara, Miquel Granell,

16/08/2014
16/08/2014
16/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014

Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou embolat
Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou salvatge
Bou embolat

12,00
18,00
22,30
12,00
18,00
20,00
22,30

13,30
21,30
23,00
13,30
20,00
20,30
23,10

Av. La Ràpita, Jaume I, Av.
Sant Jaume, Salamanca,
Europa, Corsini, Sant Josep,
Alcalde Palau, Santa
Bàrbara, Soriano Montagut,
Prolongació Av.
Catalunya, Av. Aragonesa.
Arribada: Plaça Castellania.
Av. Sant Jaume
Plaça de bous
Plaça de bous
Av. Sant Jaume
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous

APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTES TAURINS DE LES FESTES MAJORS
DEL POBLE NOU DEL DELTA.
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de les
Festes Majors de Poble Nou del Delta – 2014.
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents
acords:
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per
celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes Majors de Poble Nou del
Delta.
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:
Data
Modalitat
Hora inici
Hora final
Lloc
30/07/2014
Bou embolat
0,05
1,00 Plaça
30/07/2014
Bou capllaçat
07,30
08,30 Carrers
Sortida:
Camp de futbol
Recorregut: carrers
Ronda dels Pins,
Major,
Fortaleza,
Lluna, Cinta, Plaça
del Jardí, i Ebre.
Final: Plaça del Jardí
01/08/2014
Bous a la plaça
17,45
21,00 Plaça
01/08/2014
Bou embolat
22,00
23,00 Plaça
02/08/2014
Bous a la plaça
17,45
21,00 Plaça
03/08/2014
Bous a la plaça
17,45
21,00 Plaça
03/08/2014
Bou embolat
22,00
23,00 Plaça
04/08/2014
Bous a la plaça
17.45
21,00 Plaça
APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS DEL POBLE NOU DEL
DELTA 2014.

Vist el programa d’actes de Festes Majors de Poble Nou del Delta a celebrar entre els
dies 28 de juliol i 4 d’agost de 2014.
Vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, el Ple de la Corporació, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el programa d’actes de Festes Majors de Poble Nou del Delta per a
l’any 2014 del que s’ha donat compte.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Representant de l’Alcaldia a Poble Nou del
Delta, Comissió de Cultura i festes i Intervenció de fons.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER DEMANAR EL REINTEGRAMENT
DEL CÈNTIM SANITARI A L’AJUNTAMENT.
A continuació es dona lectura de la moció següent:
“Atès que a Espanya s’ha gravat els hidrocarburs amb un impost il·legal durant 10 anys.
El passat mes de febrer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va tombar
l’anomenat cèntim sanitari, un recàrrec al consum d’hidrocarburs aprovat per llei l’any
2001 per finançar la sanitat que va recaptar indegudament més de 13.000 milions
d’euros per les arques públiques des de que va entrar en vigor, l’1 de gener de 2002, fins
el 31 de desembre de 2011, a falta de quantificar la xifra recaptada l’any 2012.
Vist l’incompliment de la Directiva Europea 92/12 en aplicació del cèntim sanitari. El
Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha conclòs que l’article 3 d’aquesta directiva ha
d’interpretar-se en el sentit que s’oposa a que es pugui considerar que l’Impost sobre les
vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) persegueix una finalitat
específica, ja que el citat impost, destinat a finançar l’exercici per les comunitats
autònomes de les competències transferides en matèria de sanitat i medi ambient, no té
per objecte, per si mateix, garantir la protecció de la salut i el medi ambient.
Atès que Catalunya, juntament amb altres 12 comunitats autònomes, va aplicar aquest
gravamen fins que l’any 2012 el Govern d’Espanya el va reformar per integrar-lo en
l’impost especial d’hidrocarburs. Tractant-se d’un impost estatal amb dos trams –la part
estatal i la part autonòmica- Catalunya, en concret, va començar a implementar la part
autonòmica l’agost de 2004 amb un gravamen de 2,4 cèntims per litre de carburant, i
l’any 2012 la Generalitat el va incrementar fins els 4,8 cèntims.
Atès que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre les portes a que
els afectats duguin a terme reclamacions per tal que els siguin abonats els diners que
han pagat indegudament. L’article 66 de la Llei Tributària estableix que el dret a
demanar el reemborsament d’un impost cobrat indegudament per Hisenda prescriu als
quatre anys, i per tant, com a mínim el contribuent pot reclamar l’import dels quatre
anys anteriors a la sol·licitud. Això implica que les reclamacions s’han de presentar amb
la màxima celeritat possible perquè com més avança el temps, l’import que es pot
reclamar és menor. A dia d’avui es poden sol·licitar directament emparant-se en el citat
article aquelles quantitats dipositades entre juny de 2010 – és a dir, contant 4 anys des
de la data de prescripció- i finals de 2012, moment a partir del qual l’IVMDH va quedar
sense efectes en haver quedat integrat a l’Impost Especial d’Hidrocarburs, la vigència
de la qual, des de l’1 de gener de 2013, compleix amb la legislació comunitària.
Atès que l’Ajuntament ha corregut amb les despeses d’hidrocarburs –que inclou la
gasolina, el gasoil, el fueloil i el querosè no utilitzat com a combustible de calefacciónecessaris per al funcionament de les unitats motoritzades i vehicles de la Policia local,

brigades de neteja i altres vehicles que presten serveis municipals.
Vist l’efecte retroactiu de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que
permetrà reclamar el reintegrament de les quantitats indegudament abonades des del
juny de 2010 fins el desembre de 2012. Les anteriors a l’any 2010, malgrat haver
prescrit, es podran reclamar igualment, no a través del procés d’ingressos indeguts, sinó
a través d’una acció de responsabilitat patrimonial de l’Estat, és a dir, exigint una
indemnització.
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al ple
l’adopció dels següents acords:
Primer. Presentar, amb la màxima celeritat possible, un escrit en forma d’instància en
nom d’aquest Ajuntament a l’oficina d’Hisenda corresponent, adreçada a la secció
d’impostos especials i altres tributs, aportant els rebuts que acrediten el pagament de
factures en concepte d’hidrocarburs entre juny de 2010 i desembre de 2012 on es
detallen els litres i la quantitat abonades, al·ludint a la il·legalitat posada de manifest pel
TJEU, per reclamar el reintegrament dels diners abonats indegudament en concepte de
cèntim sanitari i els interessos de demora corresponents.
Segon. Instar Hisenda a fer el reintegrament dels diners cobrats indegudament i ja
prescrits en concepte de cèntim sanitari, i en cas que l’Administració tombi la
reclamació, iniciar les accions legals oportunes per reclamar la devolució i els respectius
interessos de demora.
Tercer. Informar els veïns del municipi sobre la possibilitat que tenen, com a particulars,
de sol·licitar l’abonament del cèntim sanitari i oferir-los la informació i assessorament
per trametre la reclamació corresponent a través de l’OMIC.
Quart. Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns del municipi.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció
que permetrà en base a una sentència europea recuperar uns diners a l’Ajuntament.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta donarà suport a la
moció, encara que demana més informació com ara si arran de la moció s’ha fet el
càlcul de la quantitat que es podrà recuperar.
El Sr. Alcalde diu que la reclamació representa la revisió d’unes 1.400 factures i un
import aproximat de 6.700 euros, per realitzar aquesta tasca es veurà de signar un
conveni de pràctiques formatives, ja que comporta una gran càrrega de treball. El Grup
de CiU també recolzarà la moció.
El Regidor Sr. Ciscar diu que li sembla que a més dels ingressos dels darrers 4 anys es
pot reclamar fins els darrers 10 anys.
Amb les intervencions anteriors el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar
la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER ESTUDIAR UN PLA D’ESPAIS BUITS
URBANS.
Tot seguit es dona compte de la moció que diu:
“Són moltes les ciutats que han començat a dotar-se d’instruments o actuacions per tal
d’activar molts solars buits de les ciutats. En aquest cas, tot i que tenen tota la cabuda,
no són exclusivament finques en urbanitzacions, parlem de solars dispersos als centres i

eixamples de la ciutat, que a mesura que s’han anat enderrocant habitatges, magatzems
o altres espais han quedat deserts, en alguns d’ells, sense cap expectativa de construcció
des de fa molts anys.
De forma precària, aquells que no han quedat tancats, són utilitzats com aparcaments en
condicions pèssimes i en altres casos acumulen herbes, deixalles i fins i tot són nius
d’animals rosegadors. A part de l’impacte sobre el paisatge urbà i sobre l’entorn habitat
més immediat, aquests solars podrien tenir una altra utilitat social i pública, sempre
acordada amb el propietari, que podria cedir-los al municipi, per que aquest, be el pugui
cedir a entitats per dur-hi a terme activitats o bé es puguin arranjar de forma mínima per
poder ubicar-hi elements que després es puguin reutilitzar en altres indrets: mobiliari
urbà, petits espais per a la pràctica esportiva com cistelles, tenis taula, etc ..., fins i tot en
alguns casos por permetre ubicar-hi algun element prefabricat que, integrat, pugui donar
servei a la comunitat.
Aquest pla podria abordar la col·laboració pública i privada, amb convenis amb els
propietaris, i si s’escau, poder-los cedir a entitats o bé dur-hi la iniciativa per a fer els
arranjaments mínims necessaris.
Per a la seva redacció, cal primer identificar aquells solars que tinguin les condicions
més adients, partint de criteris com el seu abandonament, la superfície, el seu impacte a
l’entorn urbà, etc.
L’objectiu doncs, es treballar per evitar la degradació de l’espai urbà i recuperar
temporalment amb usos públics espais que no tenen cap utilitat.
Acords:
Primer: Redactar un pla d’espais buits, identificar els solars de la ciutat, el seu impacte i
els usos més adients per a la seva utilització pública en el termini més aviat.
Segon: Treballar conjuntament amb les associacions de veïns, entitats i altres col·lectius
interessats en poder-los gestionar per planificar el seu ús.”
La moció es defensada pel Regidor Sr. German Ciscar en els termes en que ha estat
presentada.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que no recorda si va ser en el mandat anterior en que
es va aprovar una moció d’Esquerra vinculant solars buits per aparcament. La proposta
presentada els sembla be, per tant el Grup del PSC – PM recolzarà la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la moció està en la mateixa línia que la que va
presentar el seu Grup, veuen be la realització d’un estudi i un inventari dels espais buits
i arribar a acords amb els propietaris per tal que puguin cedir el seu ús a canvi
d’alliberar-los de la obligació de mantenir-los nets, per aquest motiu donaran suport a la
moció.
El Sr. Alcalde diu que la moció només suposa ampliar la ja aprovada i en aplicació a
altres usos diferents de l’aparcament, per tant no donaran suport a la moció, si be
ampliaran l’objecte de l’anterior.
En base a l’exposat, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels
membres dels Grups d’Esquerra d’Amposta, PSC – PM i PxC i el vot en contra dels
membres del Grup de CiU, acorda no prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha
donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER ESTUDIAR LA COMBINACIÓ DE
TRANSPORT PÚBLIC AMB EL PRIVAT DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. German Ciscar defensa la moció en els seus termes.
El Regidor Sr. Antoni Espanya pregunta si aquest aspecte està regulat pel conveni
col·lectiu, responent el Regidor delegat de personal afirmativament, a la vista de
l’anterior, el Grup del PSC – PM indica que es deu d’aplicar allò previst en el conveni.
El Sr. Ciscar diu que la seva proposta prima la voluntat dels treballadors i restaria
limitada a realitzar una recomanació als treballadors.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que Esquerra d’Amposta només donaria suport si es
prima l’aplicació del que ha estat pactat i l’actuació es limita a realitzar una
recomanació, en cas contrari s’abstindrien en la votació.
El Sr. Alcalde diu que si la moció es limita al punt 1 de l’acord li donaran suport. El Sr.
Ciscar accepta la proposta.
El Regidor delgat de personal, Sr. Antoni Obalat, exposa que el personal municipal està
totalment conscienciat, només cal veure la renúncia al lot de nadal o l’ús del vehicle
conjuntament en totes aquelles ocasions en que és possible, i encara més els membres
del Consistori que, en moltes ocasions ni tant sols presenten la nota de despeses dels
seus desplaçaments amb motiu de l’exercici del càrrec.
En base a les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
prestar la seva aprovació a la moció següent:
“Hi ha viatges que realitza el personal de l’ajuntament, pels quals cobren les seves
corresponents dietes. El que hem va cridar l’atenció va ser que dos viatges a Barcelona
pel mateix concepte, i el mateix espai de temps, la diferència era el doble.
En un, el treballador de l’ajuntament combinava el transport privat i el públic i el preu
era de 70 euros. En l’altre cas, el treballador utilitzava només el transport privat i el preu
era de 137 euros.
Amb època de crisi, i ben mirat sense crisi també, hauríem de tenir una mica de cura
amb els diners públics.
Si li demanem als ciutadans esforços, que s’apreten el cinturó (encara més) crec que
seria bo que des de l’ajuntament prediquéssim amb l’exemple.
Aquest 70 euros de diferència poden ser la factura de la llum d¡una família que li ha
tallat o estan a punt de fer-ho, medicaments per a ells o els seus fills, el poder menjar
aquesta família tot un mes, encara que sembli impossible, ho és ...
Ara més que mai cal prioritzar i fins l’últim cèntim que poguéssim estalviar,. Dedicar-lo
a serveis socials. Els quals estan desbordats per la quantitat de gent que ho necessita.
Acords:
PRIMER. Estudiar la combinació de transport públic i privat del personal de
l’ajuntament per estalviar diners.”
Abans de passar a l’estudi del següent punt de l’ordre del dia, s’acorda que els punts 15
i 17 es tractin com un únic punt de l’ordre del dia i com una moció conjunta de tots els
Grups municipals de suport al sector agrari de les Terres de l’Ebre i, en particular al
sector de l’arròs.
MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EN SUPORT DEL SECTOR
AGRARI DE LES TERRES DE L’EBRE.
La moció ha estat defensada pels Regidors Sr. Antoni Espanya, en representació del

Grup del PSC – PM i Daniel Forcadell, en representació del Grup d’Esquerra
d’Amposta.
El Sr. Alcalde manifesta la satisfacció per haver pogut arribar a un acord de presentar
una moció de tots els Grups municipals en aquesta assumpte.
El Regidor Sr. German Ciscar, en nom del Grup de PxC diu que la Generalitat potser no
deuria de proposar aquestes reduccions si no hagués de destinar una bona part del fons a
la devolució i pagament dels interessos dels bons patriòtic.
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat,
acorda aprovar la moció que diu:
“Els sindicats agraris estan en estat d’alerta per la retallada econòmica, ja confirmada,
del nou Pla de Desenvolupament Rural, que suposarà uns disminució de gaire bé un 25
% dels ajuts per al període 2014-2020. Consideren “inacceptable” la retallada
pressupostària que afectarà línies estratègiques claus pel al sector com els ajuts per a la
millora de la viabilitat de les explotacions o per al foment de la incorporació de joves al
camp. No entenen que amb la millora de les perspectives econòmiques que preveuen les
pròpies administracions, no es faci un esforç per igualar el pressupost del PDR 20142020, al del 2007-2013 i que era de 1.058,2 milions d’euros.
Consideren que la proposta del PDR del Departament no té en compte ni les prioritats
agràries de desenvolupament rural que preveu la Unió Europea (UE) ni els reptes amb
que s’ha d’enfrontar la pagesia d’aquí al 2020. “Son unes propostes lesives per a la
pagesia de Catalunya. És una proposta que no té les prioritats dels pagesos i tampoc els
reptes. No ens quedem coixos sinó sense cap pota per poder fer la nostra feina”, en
paraules de Joan Montesó, coordinador d’UP a l’Ebre.
Per al sector de l’oli d’oliva, l’impacte del model d’aplicació de la reforma de la PAC
del ministeri d’Agricultura pot suposar una pèrdua anual de fins a 8 milions d’euros
anuals només a les comarques del Baix Ebre i Montsià, al que s’hi sumarà la davallada
de les primes de les mesures agroambientals proposades pel Departament d’Agricultura
de 111,91 euros per hectàrea en producció integrada i 46 euros per hectàrea en
producció agrària ecològica.
Un altre dels sectors perjudicats a les Terres de l’Ebre serà el de l’arròs. Les mesures
agroambientals a les zones arrosseres de Catalunya (Delta de l’Ebre i aiguamolls de
l’Empordà) van entrar en funcionament l’any 1988 i des de llavors s’està aplicant
gairebé a totes les parcel·les de Catalunya dedicades al conreu de l’arròs. Aquestes
mesures, tal com avalen nombrosos informes del Parc Natural del Delta i organitzacions
ecologistes com SEO/Birdlife, ha permès que s’obtinguin uns resultats mediambientals
molt satisfactoris. L’aplicació d’aquestes mesures representa un sobrecost i unes
pèrdues econòmiques per als arrossers i, per esmenar-ho en iniciar la campanya es signa
un compromís entre la Generalitat i els pagesos per què aquests puguin compensar el
lucre cessant que se’n deriva.
Recentment el DAR ha presentat una proposta de noves mesures agroambientals per als
propers cinc anys que contempla una disminució dels ajuts per al sector del 33,6%
passant de 391 euros per hectàrea a 259,25 euros, fet que representaria una pèrdua
econòmica molt important per als arrossers, al qual es suma el greuge que representa
que la Generalitat de Catalunya encara no ha efectuat el pagament del contracte signat
amb els arrossers el passat 2013 per un valor de 8.211.000 euros.

Per a aquest sector arrosser l’impacte del model d’aplicació de la reforma de la PAC del
ministeri d’Agricultura pot suposar una pèrdua anual de fins a 2,9 milions d’euros.
A més, el sindicats denuncien que el PDR 2007-2013 ja es va revisar el 2012 i el 2013
atenent a la manca de pressupost de l’Estat i la Generalitat per la situació econòmica,
deixant-lo en 942,2 milions d’euros. Aquesta pèrdua de 250 MEUR que es perden en 7
anys suposen un fort impacte en les polítiques prioritàries de la modernització de les
explotacions, la incorporació de la gent jove i ajuts específics de les zones de muntanya
i desfavorides.
Durant la present legislatura, el grup municipal del PSC ha presentat dos mocions en
defensa del sector agrari del territori: en una es demanava el pagament del deute de
l’ACA cap a les Comunitats de Regants del Delta per evitar la pujada del rebut de
l’aigua als pagesos; i en l’altra s’instava a la Generalitat a que fes efectiu el pagament
dels ajuts agroambientals pendents de pagament. Aquesta nova moció s’ha entendre en
la línia dels grups municipals de compromís amb els pagesos del nostre territori.
Per tot això, els Grups Municipals de CiU, Esquerra d’Amposta, PSC - PM i PxC
proposen al ple de l’Ajuntament d’Amposta l’adopció dels següents acords:
• Demanar a les administracions agràries que igualin el pressupost del PDR 20142020 a l’anterior 2007-2013, que era de 1.058,2 milions.
• Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a efectuar el pagament compromès
amb la pagesia arrossera catalana.
• Donar suport a les accions que els sindicats emprenguin en defensa del sector agrari
de les Terres de l’Ebre.
• Traslladar els acords al Ministeri d’Agricultura, al Departament d’Agricultura, als
sindicats agraris Unió de Pagesos i ASAJA, a la Federació de Cooperatives de
Catalunya, a la Cooperativa Arrossera del Montsià, a la Comunitat de Regants de la
Dreta i a PRODELTA.”
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM EN SUPORT A LES ESCOLES DE
MÚSICA DE LES TERRES DE L’EBRE.
A continuació es dona lectura a la moció que diu:
“Recentment s’ha fet públic que el Departament d'Ensenyament vol deixar de finançar
les escoles de música i traslladar aquesta competència a les diputacions i als
ajuntaments. Aquesta decisió, en cas de materialitzar-se, permetria a la Generalitat
estalviar-se uns vuit milions a l'any, que és el que es va destinar el curs 2011-12, l'últim
costejat pel Govern català.
La Consellera Rigau insisteix des que va prendre la vara educativa que pagar aquests
estudis no és prioritari, com tampoc ho són les escoles bressol. Així, l'aportació a
escoles de música ha passat de 600 euros per alumne en 2010 a zero el curs passat. "El
sistema aguanta perquè els ajuntaments estan fent un esforç titànic, però si desapareix la
subvenció serà un desastre per a les escoles", ha alertat Carles Farràs, president de
l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM).
El replegament de la Generalitat en el sosteniment de les escoles música està ofegant als
ajuntaments que són titulars d’escoles municipals, però també a tots els centres que són
de titularitat privada. De moment, la crisi ha fet caure l'escola Moià, que va tancar
portes a finals de 2012, a mig curs, perquè el consistori, endeutat fins a les celles, no
podia assumir el seu cost.

Els ajuntaments i les societat musicals amb escoles de música adscrites, estan aturant
aquesta manca de recursos amb dues mesures bàsiques: pujada de taxes i reducció de
sous, accions especialment lesives el curs passat. Segons una enquesta de l'ACEM
realitzada als seus associats, el 70% d'escoles va haver d'augmentar quotes i l'import
mitjà va pujar un 15%. Això va provocar la pèrdua d'un 4% d'alumnes de mitjana. Les
plantilles s'han vist també afectades amb l'acomiadament d'un centenar de professors, el
3,4% de prop 3.000.
"Ensenyament no pot ignorar el fet que haurà de fer front a la seva obligació de finançar
aquestes escoles", ha afirmat Josep Maria Freixenet, responsable d'educació de la
Federació de Municipis de Catalunya.
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 les escoles de música, tant municipals com privades de
les Terres de l’Ebre i Catalunya, especialment a dos les de la nostra ciutat.
2. Demanar a la Generalitat que reconsideri deixar de finançar les escoles de musica
per l’insubstituïble paper que fan en l’àmbit de l’educació musical dels nostres joves
i l’important valor social i cultural de les nostres pobles i ciutats.
3. Demanar als grups polítics del Parlament de Catalunya, que donin suport a la
proposta de finançament adequat per part de la Generalitat a les escoles de música.
4. Traslladar aquest acord a la Federació Catalana de Municipis i l’Associació
Catalana de Municipis i a les Societats Musicals la Lira i la Fila de la nostra ciutat.”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada en els termes que ha estat redactada pel Regidor Sr. Antoni
Espanya.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció, per
quant li sembla que el Govern de la Generalitat prefereix donar 8 milions d’euros a La
Vanguardia per a que els hi faci publicitat que donar suport a les escoles de música i ell
en això no pot estar d’acord.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta recolzarà la moció,
si be han de matisar que la mesura no afectarà les escoles de música de la Ciutat en ser
privades.
El Sr. Alcalde referma aquesta matisació i diu que el Grup de CiU recolzarà la moció
com un a mostra més del suport que des de l’Ajuntament es dona a les dues escoles de
la Ciutat a les que aporta més de 70.000 euros anuals, aportació que tenen més que
merescuda per la tasca que venen realitzant.
.Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar
la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EA-ERC PER DEMANAR UN CALENDARI
DE TANCAMENT PER A LES CENTRALS NUCLEARS DE L’ESTAT
ESPANYOL.
Tot seguit es llegida la moció que literalment transcrita diu:
“L’energia nuclear està en declivi a tot el món, al 2013 la seva producció ha baixat fins
al punt de que solament un 10,40% de la electricitat mundial prové de l’energia nuclear.
Països tant importants en quant a producció industrial com Alemanya, han decidit
abandonar aquest tipus d’energia. A l’Estat Espanyol la davallada de producció elèctrica

amb nuclears ha estat d’un 50% en els últims 20 anys, hem passat d’una producció del
voltant del 40% al 20% del any 2013. L’any passat la producció eòlica va superar en
una dècima la producció nuclear i s’estima que hauria pogut arribar a un 32% de la
producció total si no haguessin rebut ordres de parar la producció en diferents moments
del any per permetre entra a la red la producció nuclear. El conjunt de les renovables
arriba fins a un 47% del total de la electricitat (comptant la hidroelèctrica que varia molt
d’any en any)
A nivell de Catalunya a finals dels anys 80 un cop és va posar en funcionament
Vandellòs II, la producció elèctrica era d’un 80% del total, en canvi l’any 2013 estava al
voltant d’un 45%.
Des de l’any 1997 data en que es va liberalitzar el sector elèctric per part del PP, res
impedeix construir noves C.N a l’Estat Espanyol, el sector l’any vinent acabarà de
cobrar els 4.500 milions d’euros de la moratòria nuclear (van parar de construir i es van
quedar a l’aire diversos projectes perquè s’havia sobredimensionat la demanda). El
número de reactors en funcionament al món es actualment de 434 7 del quals a l’Estat
Espanyol d’ells 3 a Catalunya.
En quant al funcionament de les C.N catalanes són les que més incidències han tingut
en els últims 7 anys, la qual cosa es desprèn de l’informe 2 de maig de 2013 fet per
TLN-100% renovables “L’Estat de les Centrals Nuclears a Catalunya” que es pot
consultar al bloc de la “campanya 25 aniversari accident Vandellòs I”.
25vandellos.blogspot.com
Com sabem les competències sobre les nuclears són estatals, tot i que la Generalitat
disposa de mesuradors de radioactivitat al voltant de les C.N. catalanes i
protocol·làriament s’ha de coordinar amb la subdelegació del Govern en cas d’activar el
PENTA (Pla d’emergència nuclear de la província de Tarragona) . S’han fet també
diferents acords per rebre informació amb el CSN (Consell de Seguretat Nuclear).
En totes aquestes dades de producció que hem donat, hem de tenir molt en compte que
la generació elèctrica sigui de la font d’energia que sigui, va a parar a Red Elèctrica que
es qui la distribueix. Tenint en compte que en els últims cinc anys L’Estat Espanyol ha
exportat aprox. un 12% de la electricitat anual , la producció de les C.N. catalanes tant
s’ha pogut consumir a Catalunya com al Marroc o Portugal que han estat importadors.
Un altre mite al respecte és la compra d’electricitat a França que de vegades es vol
visualitzar com una dependència del País veí. La electricitat igual que l’aigua, les
verdures etc. és un producte que es compra i ven a tot el mercat comunitari. França té 60
reactors i tot i que exporta electricitat a molts de Països de vegades fa rebaixes de
promoció per treure els excedents , la qual cosa aprofiten els operadors de l’Estat
Espanyol.
Finalment la mitjana d’edat en que tanquen les C.N a nivell mundial és de 27 anys (la
majoria per motius de rendibilitat econòmica) a Catalunya Ascó I es va posar en
funcionament al 1982 i té permís d’explotació fins el 2-10-2021 Ascó II es posa en
funcionament al 1985 té permís vigent fins 2-10-2021 i Vandellòs II va arrencar al 1987
i té permís fins el 21-07-del 2020.
Necessitat d’un calendari de tancament.
Resumida la situació general i en particular la del mal funcionament de les C.N
catalanes. Perquè es considera necessari un calendari de tancament?

L’accident de Fukushima al Japó i les conseqüències que ens arriben dia a dia gràcies
als mitjans informatius, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de prescindir
d’aquest tipus d’energia. Abans l’experiència de d’altres accidents de l’industria
nuclear com el de Txernòbil del 24 d’abril de 1986 en que ha quedat retratada la
seguretat d’aquestes tipus d’instal·lacions. A Catalunya també vam tenir el nostre
Txernòbil particular amb l’accident de la C.N. Vandellòs I que aquest 2014 compleix 25
anys. L’informe del Consell de Seguretat Nuclear sobre l’accident va deixar clar que el
circuit de refrigeració va estar a 2 graus d’explotar i vesar radioactivitat a l’exterior de
la instal·lació.
En tot el que està plovent sobre l’energia nuclear, La Sociedad Nuclear Española fa la
seva trobada anual a Reus aquest mes de setembre i el titular de les seves primeres
declaracions és que demanen ampliar el seu funcionament a seixanta anys. Des de el
punt de vista empresarial s’entén que davant de la manca d’inversors en aquesta
tecnologia l’única manera que tenen de sobreviure com a sector és doblant l’ edat de
mitjana de les C.N. que s’han tancat arreu del món. Des de el punt de vista de qui
elabora els informes per a que posteriorment el Govern de l’Estat autoritzi la pròrroga
del seu permís provisional que és el CSN s’entén que com la majoria són tècnics del
sector que han treballat en el mateix i que quan acabin el seu treball al CSN tornaran
altra cop a treballar amb les mateixes empreses que ara estan fiscalitzant, també tindran
una predisposició a donar-los el que demanin.
Des de el punt de vista del Govern Espanyol ja han hagut segones files com el president
d’ENRESA (Empresa Nacional de Residus radioactius ) que han secundat aquesta
petició. Aquesta petició és una bogeria perquè no hi ha tecnologia al món que hagi
permès funcionar una C.N més enllà dels 40 i pocs anys. Organismes Reguladors com
el d’Estats Units on hi ha 100 reactors donen permisos de funcionament més amplis que
el CSN però les exigències de funcionament i l’ independència dels seus membres és
molt més gran la qual cosa fa que la majoria de les C.N americanes decideixin tancar
abans que afrontar les reformes per seguir funcionant.
Per tant la pregunta que ens hem de plantejar no és si les C.N. poden funcionar fins a 60
anys o més, la pregunta que ens hem de plantejar és “Que més ha de passar per a que el
món decideixi abandonar definitivament aquest tipus d’energia?” Quantes persones més
han de morir , quantes regions han de quedar arruïnades per les conseqüències d’un
accident.
En el cas de Catalunya Ascó i Vandellòs ja han donat seriosos avisos sobre el seu mal
funcionament (la pluja de partícules radioactives d’Ascó o l’episodi de corrosió al
sistema de refrigeració de Vandellòs II com a incidències més recents)
La pregunta que ens hem de fer és fins quant haurem de suportar la ciutadania que
aquest sector privatitzi els seus guanys i col·lectivitzi les seves despeses? Les
infraestructures i el material per activar els plans d’emergència al voltant de les seves
instal·lacions , la gestió dels residus radioactius, el seu fracàs alhora de preveure les
necessitat de producció es a dir la moratòria que hem anat pagant religiosament a través
del rebut de la llum tota la ciutadania.
És urgent fixà un calendari de tancament d’aquestes instal·lacions que no sobrepassi el
seu permís d’explotació. Algú pot estar preocupat pels llocs de treball (les inversions de
les C.N ja estan rentabilitzades). Tenim l’experiència del desmantellament de la C.N.
Vandellòs I que va crear una dinàmica econòmica important a la zona durant el seu

període de clausura durant prop de 10 anys, no diguem ja que el sector elèctric seguirà
produint electricitat amb altres fonts d’energia i per descomptat si ho fa amb energies
renovables els índex d’ocupació que creen són molt superiors. Tot plegat entre els anys
d’explotació que els hi queden i les feines d’acondicionament i clausura hi ha feina pel
sector per un mínim de 20 anys. Visitant l’antiga C.N. Vandellòs I et fan un repàs de
totes les inversions amb un vídeo d’ENRESA que passen a tots els visitants.
Diferents entitats compromeses amb el País i amb la seva gent amb motiu del 25
aniversari de l’accident a la C.N. Vandellòs I han promogut una campanya que farà
pedagogia sobre la realitat de l’energia nuclear per tot el territori català i que tindrà com
a acte central una concentració davant de la C.N Vandellòs I el proper 19 d’octubre de
2014 aniversari de l’accident, la ciutadania de Catalunya i també de l’Estat espanyol ha
manifestat a través d’enquestes d’opinió i també en el passat amb manifestacions
multitudinàries al carrer, el seu rebuig a l’energia nuclear, els polítics tenen que està a
l’alçada de la gent a la que representen.
Acords:
1. Demanar al Govern de la Generalitat que insti al Govern de l’Estat Espanyol a
elaborar un calendari de tancament d’acord amb tots els sectors implicats per a totes les
Centrals Nuclears de l’Estat .
2. Demanar que el Govern de l’Estat Espanyol i de la Generalitat elaborin un Pla
d’inversions i actuacions, previ al tancament de les centrals, per tal de reindustrialitzar i
diversificar l’economia de les zones que acullen centrals en funcionament, com la
Ribera d’Ebre.
3. Donar suport a la Campanya 25 anys accident Vandellòs I que demana aquest
calendari de tancament.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció com a
declaració d’intencions. Li sembla fantàstica i li encantaria que no haguessin nuclears;
però, ha d’explicar-se tot, s’ha de veure el resultat final del tancament de les centrals a
la factura que acabaran pagant els ciutadans.
El Sr. Alcalde diu que en el fons, tot i que en algunes ocasions el perden les formes, el
Sr, Cistar té raó, en una societat diferent de l’actual, aquest hauria de ser un tema de
debat per fer sobre el mateix una reflexió a fons.
El Regidor Sr. Adam Tomàs demana que el Sr. Alcalde posi ordre a la sessió i no
permeti la ridiculització de postures davant un tema seriós. Es pot fer ús del discurs fàcil
per discutir la moció; però, si aquesta s’analitza parla d’un calendari a 20 anys, pagantse en les factures de la llum unes instal·lacions amortitzades en la seva major part. Tal i
com farà Alemanya es demana acabar amb un sistema de producció d’energia perillós.
El Regidor Sr. Ciscar diu que el seu Grup només demana que es faci un estudi seriós, o
per un cas es creu que serà real una proposta de reindustrialitzcaió que sigui en realitat
capaç d’assumir el personal derivat del tancament de la central d’Ascó, si allò és
possible, també ho demana per Amposta.
El Regidor Sr. Tomàs respon que el seu Grup parla de fer un pla de reindustrialització,
mentre que el Sr. Ciscar llença la tovallola, ell no, és una qüestió de posicions, ja que
ningú té la veritat absoluta, el que molesta és la ridiculització de postures dels Grups
polítics diferents.

El Sr. Alcalde diu que no creu que la intervenció del Sr. Ciscar hagi estat realitzada amb
ànim de ridiculitzar la proposta, només ha fet una reflexió sobre la posició del seu Grup.
Acaba dient que el Grup de CiU recolzarà la moció.
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta el suport a la moció del Grup del PSC – PM.
Després de els intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
restar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat lectura.
PRECS I PREGUNTES.
El Regidor Sr. German Ciscar:
1. En primer lloc felicita a la Federació d’Amposta d’associacions de veïns per la
recreació històrica realitzada el passat cap de setmana i l’anima a seguir treballant en
aquesta línia.
2. Sobre la denúncia presentada per una veí sobre un establiment ubicat a la Plaça
Berenguer IV indicant que no complia amb les mesures establertes, des de l’Ajuntament
se li va contestar que el projecte complia amb la normativa, pregunta quin tràmit es
segueix enfront denúncies d’aquest tipus, si els serveis tècnics revisen el compliment de
les mesures per l’establiment o es limiten a comprovar el projecte. Respon el Sr.
Alcalde que en tots els casos, però en aquest en especial, es va realitzar la comprovació
tècnica de que l’establiment complia amb les mesures que figuraven al projecte i que,
per tant, complia amb la normativa abans de l’atorgament de la llicència. El Sr. Ciscar
demana que a les respostes als administrats també consti la realització de la
comprovació del compliment de les mesures per així poder donar resposta a les
preguntes dels administrats.
3. En relació a la denúncia que li ha estat presentada per via judicial per l’empresa Hife,
comunica que es ratificarà en les seves declaracions per a coneixement d’aquell que
hagi passat la informació a dita empresa.
El Regidor Sr. Antoni Espanya felicita a la Federació d’Amposta d’associacions de
veïns per la recreació històrica de la guerra del francès i l’anima a seguir organitzant
actes d’aquest tipus.
El Regidor Sr. Adam Tomàs formula les següents preguntes:
1. Es comenta que el proper mes d’octubre està prevista l’obertura d’un establiment al
subsòl de la plaça Adolf Ventas, pregunta si és cert. El Sr. Alcalde respon que ha tingut
moltes reunions amb operadors, representants de la concessionària i ara sembla que hagi
una possibilitat certa, però fins que no estigui al sac, ben lligat i el sac sense forats no
pot afirmar res.
2. Respecte el contracte de l’obra d’urbanització del carrer Major, estava en fase de
licitació, mentre el projecte estava també en exposició pública, la qual cosa va fer
pensar a unes persones que van presentar al·legacions sobre el projecte tècnic que la
seva resolució estaria supeditada a la tramitació de la contractació. Respon el Sr.
Alcalde que presentades al·legacions en el darrer moment, van ser resoltes en base als
informes tècnics pertinents i es va seguir amb la tramitació per l’adjudicació del
contracte, és a dir, el tràmit administratiu ha estat absolutament correcte.
3. En relació amb el contracte denominat Amposta emprèn, diu que van preguntar pel
seu objecte en Comissió informativa, sense que se’ls hagués facilitat la informació
demanada. Respon la Regidora Sra. Rosita Pertegaz que en la propera sessió de la
Comissió informativa es facilitarà la informació demanada. El Sr. Tomàs replica dient

que el seu Grup considera que l tasca podria desenvolupar-se per Amposta Empresa o
directament per altre personal de l’Ajuntament. El Sr. Alcalde diu que el projecte és
complementari d’Amposta Empresa amb al finalitat de captar possible inversions al
municipi. El Sr. Tomàs demana resti constància de la seva proposta de que les tasques
es realitzin per Amposta Empresa o mitjans municipals propis.
4. Arran el canvi de monarca demana que no es fiqui una fotografia del nou. Respon el
Sr. Alcalde que de forma automàtica es va formular la petició de les noves fotografies.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que ell en el moment d’acceptar el càrrec va jurar la
Constitució, és a dir va acceptar les regles del joc, motiu pel qual ha d’assumir regles
tant si li agradem com si no.
5. Acaba felicitant a la Revista Amposta pel tractament de la informació respecte el
resultat de les darreres Eleccions al Parlament Europeu, ja que per primera vegada en la
història de la revista no es diu res dels resultats.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les catorze hores i deu minuts i de tot el que s’ha tractat es formula la
present acta de la que, com a Secretària, certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

