ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 22 DE DESEMBRE 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
Sra. Joana Isabel Estévez González
Sr. Antoni Espanya Forcadell
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert
Sr. Joan Castellano Masdeu
Sr. Germán Ciscar Pastor
Secretari acctal.:
Sr. Ramon Noche Arnau.
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-dos de desembre de dos mil catorze.
Essent les tretze hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde,
Manel Ferré Montañés; assistit del sotasignat, Secretari accidental de la Corporació, i
estant present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a
terme la sessió 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 del dia 24 de novembre
de 2014.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1445 a 1607 de 2014
4. Aprovació del pressupost municipal per a l’any 2015.
5. Aprovació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Amposta.
6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 34 del POUM: “Canvi de
qualificació de l’illa Sebastià Juan Arbó – Av. Sta. Bàrbara i modificació de l’article
291”.

7. Aprovació de fixació de tarifes per la prestació del Servei d’atenció domiciliària i del
Servei de transport adaptat.
8. Ratificació de conveni de delegació de les competències en matèria de recollida
d’escombraries en el Consorci per a la gestió dels residus municipals de la Comarca
del Montsià
9. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos.
10. Moció del Grup municipal de CiU en matèria de pobresa energètica.
11. Moció del Grup municipal de CiU en matèria de comerç.
12. Moció del Grup municipal de CiU de declaració de responsabilitat pel 9N.
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords:
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2014.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia
24 de novembre de 2014.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• J.A.B i A.L..M.C com a taquilleres de la Fira de Mostres del 6 al 8 de desembre
de 2014.
• E.L.P, E.G.T i J.R.F. com a hostesses de la Fira de Mostres del 5 al 8 de
desembre de 2014.
• C.G.M com a conserge de l’escola Miquel Granell de l’1 de desembre de 2014
fins a la reincorporació al seu lloc de treball de la Sra. Montserrat Cervera
Monllau.
El Ple de la Corporació resta assabentat.
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 1445 A 1607 DE
2014.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1445 a 1607 de l’any 2014, restant el
Ple assabentat.
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2015.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 19 de
desembre de 2014 sobre el projecte de Pressupost per a l’exercici 2015, el Ple de la
Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU i el vot
en contra dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del
PSC – PM i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost municipal general per a l’exercici 2015, per
un import total consolidat 35.878.684,05 euros en ingressos i en despeses, bases
d’execució, annexos i resta de documentació complementària.
SEGON: Aprovar el límit de despesa no financera per al Pressupost municipal de l’any
2015 en la quantia de 32.486.247,16 euros, havent-se verificat que es compleix amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes fixats als articles 11 i 30 de la Llei

orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, al
haver-se comprovat que s’obté, en termes del “Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales”, capacitat de finançament (superàvit pressupostari).
TERCER: D’acord amb l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, remetre el
informe de Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el
Pressupost general de l’exercici 2014, en el termini de 15 dies hàbils, al Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
QUART: Informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el límit de
despesa no financera aprovada per l’Ajuntament d’Amposta per al Pressupost general de
l’exercici 2015.
CINQUÈ: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí oficial
de la Província, per un termini de 15 dies, tal i com disposa l’article tal i com estableix
l’article 169.1 del RDL 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, en el
que els interessats podran presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. El
pressupost general es considerarà definitivament aprovat si en el termini indicat no se
presenten reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà d’un mes per a resoldre.
SISÈ: El pressupost definitivament aprovat serà inserit en el Butlletí oficial de la
Corporació, si el té, resumit per capítols cadascun dels pressupostos que el formen, en el de
la província o, en el seu cas, de la Comunitat Autònoma uniprovincial, tal i com indica
l’apartat 3 de l’article 169 del RDL 2/2004.
SETÈ: Del pressupost definitivament aprovat se remetrà copia a l’Administració de l’Estat
i a la Comunitat Autònoma.
VUITÈ: El pressupost entrarà en vigor en l’exercici corresponent, una volta publicat en la
forma prevista en l’apartat 3 del indicat article 169.
NOVÈ: Aprovar la plantilla de personal per a 2015, així com el complement específic
inherent al lloc de TAG de Secretari per l’exercici 2014 com a conseqüència de la renúncia
a la seva compatibilitat i aplicació del complement inherent al lloc de treball d’acord amb
les taules salarials vigents.
Intervencions dels membres:
Pren la paraula la Regidora Sra. Isabel Ferré explicant les línies bàsiques del pressupost
que ascendeix a un total de 19.841.621,13 euros i que compleix amb tots els indicadors de
solvència, estalvi net, un nivell de deute del 70% i un període mig de pagament de 30 dies.
El pressupost d’ingressos presenta una davallada dels impostos directes respecte l’any
anterior, un increment dels indirectes (derivats de l’increment previst de l’ICIO, ajustat a
45.000 €.), un fort increment de les transferències corrents i unes transferències de capital
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, que juntament amb un préstec
de 300.000 euros serveixen per finançar les inversions. Pel que fa a les despeses: el capítol
1 s’incrementa per la previsió de pagament de part de la paga extraordinària pendent;
disminueix un 2% el capítol 2, en base a les dades reals de l’any actual i la evolució dels
anys anteriors; del capítol 4 cal destacar l’increment de les subvencions a ONG’s de 90 mil
a 123 mil euros, així com els subvencions per adquisició de llibres de text i per al
funcionament del CETECOM, el que representa un increment de l’11,48 % global; en el
capítol 5 s’ha disminuït el fons de contingència 50.00 euros; finalment el capítol 6 es
finança amb un préstec de 300.000 euros, una aportació de la Diputació de Tarragona d’un
milió i 260.000 euros de la Generalitat de Catalunya, destinant-se a urbanitzacions diverses
(on s’inclou l’asfaltat de carrers), la segona fase del carrer Terol, l’arranjament de la

xemeneia del Molí d’Adell i actuació al seu entorn, tancament lateral de les pistes
poliesportives, mobiliari, equipament informàtic i oficina de turisme. Acaba dient que va
demanar a la resta de Grups municipals aportacions que no es van realitzar.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que no es fan aportacions perquè l’equip de govern no
les accepta, com en el seu cas en: el tema dels lloguers, en el qual ve insistint des de l’any
2011 que resulta més econòmica una hipoteca que el lloguer; la petició d’utilització de
200.000 euros de les reserves legals de l’Hospital Comarcal; no s’ha fet esment a que
l’Estat permet l’amortització d’un deute a llarg termini a cost zero o que la Generalitat de
Catalunya no paga els seus deutes; pel que al complement de productivitat d’alguns
empleats, ara s’intentarà maquillar amb l’aprovació de la relació de llocs de treball, tot i
l’informe de secretaria i intervenció de fons, per tal de poder seguir regalant 550.000 euros
anuals als amics de l’Alcalde, cosa que està seguir arribarà a demostrar-se il·legals, com
també l’acord sobre la declaració de compatibilitat d’alguns treballadors, per aquestos
motius no pot votar a favor, semblant-li vergonyosa la proposta. Amb independència de
l’anterior vol deixar constància de que l’equip de govern després del titular de que
s’actuaria contra les entitats bancàries per la no utilització de pisos buits no ha fet cap altra
cosa i demana que es faci complir a HIFE el compromís d’instal·lació de marquesines que
va incloure en la seva oferta per l’adjudicació del serveis de transport urbà de viatgers.
Acaba dient que PxC votarà en contra del pressupost i que espera que per al proper any la
proposta de pressupost es formuli per algú que escolti les seves propostes.
El Regidor Sr. Antoni Espanya, en representació del Grup del PSC – PM diu: “La gestió
de l’Hospital, el poc suport a les entitats d’Amposta, la manca de voluntat per baixar la
pressió fiscal als ciutadans i el favoritisme cap a 9 treballadors municipals ens
obliguen a votar un any més en contra dels Pressupostos
Per segon any consecutiu ens trobem amb uns pressupostos municipals amb un
creixement, petit, similar al de l’any passat de només 350 mil euros, però creixement al
cap i a la fi, confirmant el canvi de tendència de pressupostos decreixents que
arrossegàvem des del 2010. Desitgem, ara sí, que sigue la confirmació d’un nou cicle
econòmic que perquè sigue durador, s’hauria de caracteritzar per la contenció de la
despesa, la reducció del dèficit i el rigor pressupostari. Objectiu que demanem cada any
a l’equip de Govern.
Vull recordar que el 2011, primer any d’aquest mandat el pressupost era de 21,2
MEUR, el 2012 de 21,0 MEUR, el 2013 continuà baixant fins a 19,2 MEUR, el 2014
pujà a 19,5 i pel 2015, darrer any d’aquest mandat, es preveu que sigue de 19.841
MEUR. Si li sumem els 16 MEUR que es preveuen de l’Hospital Comarcal d’Amposta,
estem parlant d’un pressupost consolidat de 35.878.684 euros. Una xifra respectable i
que debatem i votem conjuntament en el Ple d’avui 22 de desembre de 2014.
De l’apartat d’ingressos vull fer notar alguns aspectes que considerem importants. Patim
una baixada significativa en la recaptació dels impostos directes equivalent a 360 mil
euros a causa de l’impost de circulació i el d’activitats econòmiques, que són indicadors
que la recuperació econòmica encara no ha arribat al conjunt de la població i que la
gent, en aquests moments, si es pot estalviar pressió fiscal ho agraeix. Circulen menys
cotxes i s’obren menys negocis. Després en parlaré. D’altra banda, tenim un increment
de 330 mil euros en l’apartat de transferències corrents, és a dir, tot allò que ens arriba
d’administracions superiors. Passem de 5,47 MEUR a 5,80 MEUR. Aquesta pujada, ja
explicaria per si sola l’increment del pressupost general del 2015. Crida l’atenció però

que la suma de les aportacions de la Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal és
d’un milió escàs d’euros, mentre que l’aportació de l’Estat és de gaire bé 4 milions. Ho
volem remarcar per allò del tòpic que l’Estat no aporta el que caldria a les finances
municipals. També és notori com han desaparegut definitivament de les transferències
de la Generalitat les aportacions a les Llars d’infants municipals o a l’oficina municipal
d’escolarització i com han disminuït espectacularment les aportacions als programes de
foment de l’ocupació, als programes de serveis socials, al Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC) o l’Escola d’Art per citar els més importants. Per acabar l’apartat
d’ingressos, volem remarcar que pel que fa a les transferències de capital, és a dir, les
subvencions que ens arriben per finançar inversions, l’aportació que hi ha consignada en
el pressupost per part de la Diputació és de 899 mil euros i no d’un milió com vostè va
anunciar i que l’informe d’intervenció de 18 de desembre, és a dir de dijous passat, diu
que aquesta subvenció encara no ha estat comunicada oficialment a l’Ajuntament. I, per
tant, encara està pendent de signar el conveni.
Respecte a les despeses, que com ja saben és l’apartat que des del nostre punt de vista
ens hem de mirar amb més atenció, atès la importància que tenen els escassos recursos
públics, voldríem comentar algunes coses, començant pels dos grans blocs de despesa
corrent del nostre ajuntament: el de personal i de béns i serveis.
Pel que fa a la despesa en personal, aquesta continua sent la partida més gran del
pressupost, amb 7,91 milions euros, el que representa gairebé un 40 % respecte al total.
Aquest capítol puja 80 mil euros respecte el 2014 a causa de la previsió d’abonament
del 25 % de la paga extra meritada de desembre de 2012 i que l’Estat ha anunciat que
s’ha d’abonar a tot el personal de les corporacions municipals. No obstant, la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2015, deixa clar un any més i ja en van 4
de seguits, que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar cap increment respecte les del 2014. Per desgràcia, els funcionaris s’han
convertit en l’ase dels cops. No es queixaven fa uns anys quan els seus sous eren
ridículs comparats amb les disbauxes del sector privat i tampoc es queixen ara, quan
estan en el punt de mira de bona part de la societat pel simple fet de cobrar un sou cada
final de mes.
Enguany no porten al pressupost la famosa partida de 100 mil euros en concepte
d’incentius de productivitat i gratificacions a alguns funcionaris municipals, perquè han
tingut l’ocurrència de passar aquest complement de productivitat a complement
específic d’alguns escollits, aprofitant l’aprovació del Catàleg de Llocs de Treball i que,
finalment, i desprès de 5 llargs anys els ha lliurat la Diputació. Coste i valgue ... Això
han semblat les obres de la Seu com es diu popularment. Quin encert que es presenti
ara! En període pràcticament preelectoral quan era una de les assignatures històriques
d’aquesta casa des de feia molts mandats. No els comprarem l’invent, ja els ho anuncio
ara. I en el punt següent punt de l’ordre del dia en parlarem amb més detall. I menys
després de llegir el demolidor informe conjunt de Secretaria i Intervenció de data 17 de
desembre passat. Per cert, aprofito per demanar que a petició del nostre grup municipal
s’adjunte l’esmentat informe en l’acta del Ple. I quina llàstima, que hagin desaprofitat
aquesta oportunitat de fer les coses correctament. Per voler quedar bé amb aquests
escollits, per raons que no sabem o no volem comprendre, vostès transformen una
victòria col·lectiva del conjunt dels treballadors de l’ajuntament en un acord tacat i
indigne d’una acció de Govern transparent i guiada per l’interès col·lectiu.

I, ja que estem parlant de l’àrea de Personal, he de recordar-los un any més que cal
ajustar a dret les contractacions d’urgència no justificades. La transparència en la
contractació de personal continua sent també una de les assignatures d’aquesta casa.
Podent-ho fer be, perquè ho fan malament? La resposta, als nostres ulls, és evident ...
Pel que fa a la despesa corrent en béns i serveis, la segona partida en importància del
pressupost, un 35 %, comprovem que té una disminució de 167 mil euros, i passa de
7,14 milions d’euros per al 2014 a 6.97 el 2015. Com l’any passat, continuem fent una
valoració positiva d’alguna de les mesures de contenció que es mantenen i que moltes
van ser proposades pel nostre grup. En algunes encara haguessin pogut anar més enllà i
els he de recordar que encara hi ha moltes partides d’aquesta àrea que es poden millorar.
Notem a faltar la creació d’una central de compres que hem sol·licitat moltes vegades.
Hem entrat en un procés de conscienciació dels gestors dels serveis i béns municipals
que cal consolidar i hem de continuar en la reducció en els consums elèctrics i de
combustibles. Però també en la correcta utilització i conservació de la maquinària,
vehicles, material, edificis i utillatges que ens costen anualment més de 600 mil euros
El 2015 gastarem 53 mil euros en lloguers d’edificis. I en el conjunt del pressupost més
de 200.000 €, quan tenim edificis de propietat sense cap ús. Hem de continuar
disminuint el dèficit dels serveis municipals que no s’autofinancen i que sumen en
conjunt més d’un milió d’euros més que han de sortir les arques municipals.
Si apliquessem amb rigor totes aquestes mesures, més les que hem comentat en els
temes de personal referents als escollits per vostè podríem reduir un 10% l'impost de
l'IBI a tots els ampostins i ampostines. O es podrien incrementar de forma important les
beques dels universitaris ampostins, o es podria avançar molt en l’objectiu que
compartim amb les AMPES dels centres educatius de fer els llibres més assequibles a
les famílies, o es podrien fer plans d’ocupació de 6 mesos per centenars d’aturats, etc,
etc, etc ... La gent espera gestos d’aquest tipus en uns moments com els actuals, en què
moltes famílies es troben entre el dilema de pagar els impostos o comprar menjar.
Pel que fa a l’apartat de transferències corrents, és a dir, tot el conjunt de subvencions
que des de l’ajuntament es dóna a les entitats i associacions de la ciutat i el territori,
veiem que hi ha un increment del 8 %, de la mateixa manera que l’any passat i
repartirem un total de 1.111 MEUR. Valorem positivament aquest increment general,
però si anem al detall veiem que aquesta pujada de 120 mil euros se l’endú gairebé tota
el CETECOM, el Centre Tecnològic de Materials Compostos i al qual donem suport, i
la Comunitat de Regants, amb 80 mil i 30 mil euros respectivament. Les aportacions a
les ONG (Càritas, Creu Roja i Siloé) que atenen les persones amb dificultats d’Amposta
passen de rebre 90 mil euros a 123 mil, 33 mil euros més, però si tenim en compte que
amb aquestes aportacions només cobreixen un 30 % de les seves necessitats veurem que
continuem molt per sota del que realment els fa falta. Hem d’agrair la feina d’aquestes
entitats que amb el voluntariat desinteressat que realitzen cobreixen una part del dèficit
que tenen, però que, tot i així, continua sent insuficient per cobrir totes les demandes
actuals. Pel que fa a les entitats culturals i esportives, com en els darrers anys, estan més
necessitades que mai per manca d’espònsors i d’impagament de moltes quotes de socis
quan no passa que moltes famílies donen de baixa els xiquets de les entitats. Només cal
veure com la majoria d’entitats s’espavilen per treure diners organitzant concerts,
exposicions, i activitats diverses per poder pagar els professors, monitors o les despeses
de llum i aigua. Per això, una simple congelació de les aportacions municipals no és

suficient. Aquesta partida de despesa, la de transferències corrents, és la que més hauria
d’augmentar quantitativament en els moments que vivim, més si tenim en compte que
estem parlant de nomes un 5,6 % del pressupost municipal.
Quant a les inversions per al 2015 ens situem amb significatiu increment i passem de
1,1 MEUR el 2014, a 1,5 MEUR el 2015. Una xifra però que continua sent molt petita
per una ciutat de 21 mil habitants, i més si recordem que fa pocs anys estàvem en xifres
superiors als 15 milions. L’impacte que aquesta injecció econòmica hauria de tenir en el
conjunt d’empreses locals, una de les aportacions que hauria de fer la primera entitat
pública municipal en aquests moments de crisi i poca activitat, continuarà sent
simbòlica. Tornen a endeutar-se en un nou préstec de 300 mil euros per finançar
inversions que podríem qualificar de manteniments, com millora de carrers o compra
d’equips informàtics o de comunicacions que clarament haurien de finançar-se amb
recursos propis, no amb més endeutament.
Pel que fa als conceptes de les inversions, no veiem la necessitat en aquests moments de
gastar 545 mil euros en la rehabilitació de la xemeneia del Molí d’Adell, de la mateixa
que no la veiem el 2014 en gastar 400 mil euros en convertir en zona de vianants el
Carrer Major i la Plaça de l’ajuntament. Segurament són actuacions que a mig termini
poden ser interessants però no en aquests moments quant el prioritari seria falcar
l’economia productiva, modernitzar els equipaments i instal·lacions municipals perquè
generen menys despesa i ajudar a mantenir l’important patrimoni de les entitats de la
ciutat.
I li recordaré els mateixos exemples de l’any passat, als nostre pagesos els aniria molt
bé una forta injecció econòmica en la millora de la xarxa de camins rurals per facilitarlos l’accés a les seus finques i en definitiva facilitar-los el seu treball. L’agricultura
continua sent una activitat fonamental encara avui dia a Amposta. Recaptem 500 mil
euros en concepte d’IBI rústic i nomes en destinem 50 mil (un 10 %) a l’arranjament de
camins. S’ha parlat de modernitzar tota la xarxa d’enllumenat públic que genera la
despesa corrent més important de la ciutat. Concretament 460 mil euros pel 2015. Per
no citar d’introducció progressiva en tots els edificis municipals d’energies renovables o
alternatives als combustibles tradicionals. Hi ha al mercat moltes ofertes competitives
que si be generarien una despesa inicial serien ràpidament amortitzables per l’estalvi
que generarien. I seguint l’exemple de la col·laboració encetada amb el Casino, que de
moment no s’ha concretat, o de Siloé enguany, que tot i ser una transferència, també
computa com una inversió pel concepte dels diners que s’invertiran, moltes entitats
emblemàtiques i històriques d’Amposta agrairien una injecció per restaurar façanes,
arreglar teulades, fer rehabilitacions interiors ... i d’aquesta manera evitar-los una
despesa més important més endavant. Sincerament creiem que actuacions com aquestes
són les que toquen ara i no continuar amb inversions que generaran després encara més
despesa de manteniment.
Pel que fa a l’apartat del deute. Segons les dades facilitades per Intervenció,
l’Ajuntament deurà 14,14 MEUR a 31/12/2014, que equival a un 71,15 % del
pressupost municipal, xifra que ens torna a situar prop del límit d’endeutament permès
per l’Estat, quan el 2103 va ser de 13,26 milions d’euros o el que és equivalent a un
històric 65 % del pressupost municipal i que com saben vam aplaudir. Va ser un
miratge? Esperem que no ...

I no cal perdre de vista que el 2015 amortitzarem gaire 2 milions d’euros de deute i més
de 300 mil euros en despeses financeres, la qual cosa continua representant un volum
molt important de recursos segrestats per tornar els préstecs demanats en altres
exercicis.
Finalment, he d’acabar amb l’altre gran argument que ens obliga a votar en contra dels
seus pressupostos pel 2015, i és el que es refereix a la gestió de l’Hospital Comarcal.
Ens preocupa que amb un pressupost de 16 milions d’euros, gairebé el mateix volum
que el pressupost municipal, els mecanismes de fiscalització de la gestió siguin tan
opacs. I li repeteixo el mateix de sempre: per gastar un pressupost de 19 milions
d’euros i més de 300 treballadors, l’ajuntament te una àrea d‘Intervenció i una de
Secretaria dotada de diversos tècnics de nivell alt i personal de suport divers tant tècnic
com administratiu. En canvi, a l’Hospital per gastar un pressupost de 16 milions d’euros
i 200 treballadors, no existeix cap d’aquestes figures. Tot recau en la figura d’un gerent
que fins ara visitava el centre algun dia a la setmana i la majoria de gestions es porten
directament des de Reus. Tot el poder de decisió recau en el President del Consell
d’Administració, és a dir vostè i el gerent, sense cap figura tècnica intermèdia que vetlli
per la gestió ajustada al rigor pressupostari i jurídic que cal als recursos públics.
D’aquesta manera, en els darrers anys ens hem trobat llegint en les Auditories de
l’Hospital, amb diverses operacions financeres d’alt risc de deute subordinat o d’actius
financers a curt termini que encara hores d’ara no sabem què han costat a les arques de
la institució. Per no parlar de contractes poc ètics de grues signades amb empreses de
treballadors d’alt nivell de l’Hospital, o del lloguer del servei de rehabilitació que
ascendeix a la immoral xifra de 15 mil euros mensuals (iva inclòs) o el que és el mateix
180 mil anuals i que hem intentat tota l’oposició de totes les maneres possibles la seva
renegociació o rescissió sense la seva col·laboració. La darrera operació de risc a la que
vostè ens sotmet és la de la nova residència de gent gran valorades en 12 milions
d’euros que vol inaugurar peti que peti (paraules textuals seves) abans d’eleccions
municipals, sense tenir cap compromís per escrit de la Generalitat pel que fa a la
concertació de places que garanteixi la viabilitat econòmica d’aquesta importantíssima
inversió.
El darrer episodi d’aquesta opacitat - I llegeixo literalment – és allò que apareix als
mitjans de comunicació el passat dijous 18 de desembre: que el jutjat d’instrucció
número 3 de Reus, ha acordat citar a declarar com imputats per prevaricació i
malversació de cabals públics 3 exdirectius de Sagessa, com a signataris de convenis
amb Ambulebre com a representants d’Hospital Comarcal d’Amposta i la Fundació
Privada de Serveis Socials del Montsià (FUSSMON). Sagessa, l’Hospital Comarcal
d’Amposta i Fussmont, són proveïdors del CatSalut i de l’altra, Ambulebre els hauria
carregat factures en concepte de transport de pacients d’hemodiàlisis, radioteràpia o
transport sanitari de pacients en rehabilitat.”Si tals serveis estan inclosos en el
contracte de transport sanitari adjudicat a Ambulebre, estem davant una doble
facturació per la prestació d'un mateix servei públic pagat amb fons públics”, apunta el
jutge.
Per tant, per aquest preocupant panorama, que venim denunciant des de fa anys i que
malauradament s’ha acabat confirmant, i que taca de forma irresponsable el bon nom de
l’Hospital Comarcal d’Amposta i de retruc els professionals que hi treballen i també la
institució mare de la que depèn, és a dir, el nostre ajuntament.

Pel poc suport al conjunt de les entitats socials, culturals i esportives d’Amposta, per la
manca de voluntat de baixar la pressió fiscal als ciutadans, tenint els instruments per a
fer-ho i pel clar favoritisme mostrat cap a alguns treballadors municipals, cosa que
aprofundeix el greuge comparatiu entre el personal al servei d’aquesta casa, no donarem
suport a la seva proposta de pressupostos per al 2015.”
La Regidora Sra. Isabel Ferré reconeix l’increment de la participació en els tributs de
l’Estat, com també que, fruit de les circumstàncies, ha disminuït l’aportació de la
Generalitat, si be compensada amb la de la Diputació de Tarragona (500.000 euros amb
un conveni ja aprovat i altra quantitat semblant que s’aprovarà l’any 2015). Li sembla
curiós que el Grup del PSC parli de reducció de despesa dels serveis amb dèficit, quan
aquestos són: llars d’infants, piscina, escola d’art, etc., l’equip de govern té una altra
opció: assumir els dèficits d’aquests serveis per considerar-los importants per la Ciutat.
Pel que fa a les transferències a entitats, recorda que es preveuen 123 mil euros a serveis
socials, 137 mil a entitats culturals i 165 mil a entitats esportives, que a més
s’incrementen amb partides per activitats concretes. Pot entendre el desacord amb les
propostes d’inversió i la necessitat d’actuar en els camins rurals, com també el cot en
contra del PSC per quant el pressupost presentat no és el seu.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que li agrada es reconegui l’aportació de l’Estat, per
quant els ciutadans han de saber-ho. Pel que fa a la seva proposta de reducció de
despesa en serveis deficitaris, no diuen que no s’hagi d’assumir el dèficit, sinó que
aquest ha de reduir-se amb una millor gestió dels costos de conservació i manteniment.
Consideren que aportacions de 137.000 i 165.000 euros a entitats culturals i esportives
són poques, si alguna cosa hi ha a la Ciutat és cultura i esport i aquestes activitats han de
veure’s reforçades amb majors aportacions per superar el nivell actual.
El Sr. Alcalde intervé dient que ha de conèixer-se que les limitacions imposades per
l’Estat, concretament les limitacions de la regla de la despesa, limiten el marge de
maniobra i no permeten fer el pressupost que es voldria. En relació amb al intervenció
del portaveu del Grup del PSC, cal dir: la disminució dels impostos directes està
ocasionada en gran part per la davallada de l’impost de circulació per les bonificacions
als vehicles propietat de minusvàlids; és cert l’increment en la participació dels tributs
de l’Estat, com també que aquestos ingressos estatals derives dels impostos dels
ciutadans als quals han de retornar amb un retorn per al municipi del 16’17%, lluny de
l’ideal del 30%; els serveis deficitaris per la manca d’aportacions de la Generalitat, és
normal puix la Generalitat ha de destinar molts recursos a pagar els deutes deixats per
les inversions de l’anterior govern, encara que aquesta minoració es compensada per
l’augment de les aportacions de la Diputació; el canvi de complement de productivitat a
específic resta avalat per un treball realitzat per un organisme oficial, la Diputació de
Tarragona, amb una actuació totalment independent i fonamentada en la legalitat que a
més a més ha estat avalada en més d’un 99% pel comitè unitari de personal de
l’Ajuntament; la disminució de despeses en serveis deficitaris, com sempre s’assenyalen
quins són, però no es realitza cap proposta sobre quins es deurien tancar; respecte el
capítol 4 s’ha increment en un 40% l’aportació a ONG’s, tant de bo es pugui donar més
en la situació actual (i així s’intentarà en la mesura de les disponibilitats
pressupostàries) encara que invita a mirar les aportacions d’altres municipis dels
voltants que els sorprendrien força; pel que fa a les inversions pressupostades, cadascú

proposa les incloses en els seus programes, però no té sentit de parlar d’aportacions per
la millora d’instal·lacions esportives particulars, per quant totes les que s’utilitzen són
municipals i, precisament sobre aquestes instal·lacions es proposta una inversió
(tancament de dues pistes poliesportives cobertes) per seguir aconseguint que l’activitat
esportiva del municipi segueixi essent un referent, l’actuació de rehabilitació de la
xemeneia del Molí d’Adell, és un compromís assumit amb la propietat per aconseguir la
titularitat de bé, sense que aquesta actuació comporti cap despesa per l’Ajuntament en
estar finançada pel FEDER i la Diputació de Tarragona, és necessària la renovació
d’equips informàtics i l’adquisició de nous programes; en quant als camins rurals té raó,
és necessari invertir en al seva millora i així es preveu en destinar.hi una part de la
quantitat pressupostada per urbanitzacions diverses i en un conveni amb la Comunitat
de regants pel qual s’aportaran 30.000 euros (en aquest aspecte vol destacar que les
manifestacions realitzades pel portaveu d’Esquerra d’Amposta, Sr. Tomàs, no estan
justificades, per quant amb aquesta partida d’urbanitzacions diverses es destina una part
de la inversió municipal anual a l’asfaltat de carrers); sobre la notícia que afecta a
l’Hospital Comarcal i FUSSMONT que ha aparegut a la premsa ja determinaran els
jutjats el seu abast, el cert és que totes dues entitats estan sotmeses a una auditoria
externa i els ses comptes es traslladen a la Sindicatura de comptes sense que aquesta
hagi efectuat mai cap tipus de salvetat, pel que fa a la relació amb Innova es va demanar
informació i el mes d’abril per inactiva pròpia es va demanar una auditoria de gestió per
determinar la situació en relació amb la tramitació administrativa que ha portat a
formalitzar una nova contractació en matèria d’assessorament contractual proposant-se
en la darrera sessió del Consell d’administració l’aprovació d’un seguit de mesures,
proposta a la qual hi va donar suport PxC i tant el PSC com ERC es van abstenir, cosa
que no arriba a entendre; torna a sortir el tema dels lloguers i ha de tornar a dir que en
relació amb el local de rehabilitació és una compra ajornada el cost de la qual té
explicació simplement comparant-ho amb la proposta de compra aprovada per APASA
l’any 2008. Acaba la seva intervenció dient que cada Grup té la seva visió de la Ciutat i
les seves prioritats sobre aquesta, la qual cosa fa que el pressupost que presentessin
foren diferents; però, el presentat avui per la seva aprovació és totalment realista i dona
solució a les necessitats del municipi.
El Regidor Sr. Antoni Espanya agraeix el to del debat i diu que la posició del Sr.
Alcalde li recorda una sèrie de televisió en que s’empra la màxima de que no es
reconegui mai la responsabilitat si ets agafat en una falta, personal, ho ha fet la
Diputació; aportació de l’Estat, culpa del govern de Madrid; aportació de la Generalitat
de Catalunya, culpa de l’anterior govern tripartit. Aquesta argumentació li resta
credibilitat. El PSC no proposa tancar serveis només volen disminuir el seu dèficit i en
al seva proposta expliquen com fer-ho; les aportacions a ONG’s, si una misèria es
multiplica per 2 o 3 segueix sent una misèria, per exemple Creu roja té unes necessitat
de 60.000 euros i si només se li donen 17.000, de res serveis pujar-ho a 20.000 euros;
sin l’actuació en la xemeneia del Molí d’Adell no genera despesa; però, l’aportació de la
Diputació es podria haver destinat a altres actuacions més necessàries; en relació amb
l’Hospital fins fa 3 anys sempre havien donat suport a totes les propostes, fins que van
descobrir que s’havia amagat el lloguer o, com diu el President compra ajornada, del
local al Consell d’Administració i van saber com la Gerència i Presidència realitzaven
contractacions al marge del consell d’Administració, el que va motivar al pèrdua de

confiança i a partir d’aquell moment van decidir votar en contra de les propostes. El Sr.
Alcalde respon que resulta curiós que quan es proposen mesures per solucionar-ho el
PSC s’abstingui en la votació. El Sr. Espanya acaba dient que ara no es pot demanar la
seva complicitat, que un altre cop el Sr.- Alcalde ha fet com en la sèrie de televisió:
agafat en falta no es reconeix. El Sr. Alcalde respon que ell no mira aquestes sèries.
El Regidor Sr. Adam Tomàs en nom d’Esquerra d’Amposta diu que la desconfiança
generada en el Consell d’Administració de l’Hospital ha comportat votar diferent del
que s’havia fet fins ara i, no se n’acaben de fiar en seguir-se amb el mateix modus
operandi i en relació amb al resposta que li ha donat el Sr. Alcalde bans d’intervenir,
ratifica que ell si es passeja el poble i detectat que en any electoral es destinen més
recursos a asfaltat de carrers i segueix dient: “Aquest és el darrer pressupost d’aquesta
legislatura i l’acabem com la vam començar sense novetats al front.
Pel que fa al contingut, com cada any, res a dir pel que fa a l’apartat tècnic del
pressupost, aquest any en equilibri. Un bon grau d’endeutament, una mica superior al de
l’any passat, però en general els hi reconeixem aquest fet.
Pel que fa a la resta, a la part política, a la distribució d’aquest pressupost, l’equip de
govern fa el que ha fet aquests quatre anys, aquest no és una excepció, uns pressupostos
sense cap canvi significatiu respecte a com els ha fet sempre. Els ha fet com si no hagi
existit una situació extraordinària que ens empenyi a fer les coses diferents. Vostès han
anat fent el mateix que sempre, amb les limitacions que l’estat ens ha imposat, però
sense cap tipus de proposta imaginativa o novedosa per redistribuir els ingressos del
pressupost. Esquerra Republicana hem anat insistint els darrers tres anys, ja sigui en els
debats dels pressupostos o bé en les propostes que els hi hem anat fent en les diferents
mocions presentades, en la necessitat de distribuir la despesa per poder reduir la càrrega
impositiva a la gent, sobretot a aquells que ho estan passant més malament.
Ja hem manifestat que les actuacions que s’hi anaven concretant eren escasses i
insuficients per afrontar la crisi. I aquest pressupost que presenten ens demostra que
continuem tenint molt de camí pendent en aquest sentit. Un camí que, un any més, ens
hagués agradat fer junts, des de la unitat, amb una majoria més amplia que la del
govern. Però vostès, una vegada més, han fet política d’aparador, presentant a la premsa
aquests pressupostos abans de l’aprovació pel ple.
En el capítol 1 aquest any tenim la novetat de l’intent de normalització dels treballadors
municipals i les seves nòmines, amb l’aplicació del Catàleg de llocs de treball que
després debatrem. L'Ajuntament d'Amposta continua tenint un problema amb les
nòmines del personal. Primer, perquè continua superant el límit del 75% permès per la
Llei en l'àmbit dels complements específics, tal com recull l’informe d’intervenció, i en
segon lloc, no han estat capaços de resoldre de forma satisfactòria el problema que
vostès mateixos han generat durant anys sobre els complements a la productivitat que
anaven a molts pocs treballadors sense massa coherència en alguns casos, i que ara,
segons els informes de la Secretaria i Intervenció continuen sense estar ben resolts, i
sense cap justificació. Un informe que els demanem que s’incorpori a l’acta i a
l’expedient, ja que en tot l’apartat del capítol 1 dels pressupostos se’n fa referència a
l’informe d’intervenció amb consideracions molt importants en l’aprovació d’aquest
pressupost.

En el capítol 2, aquest pressupost continua reduint la despesa en lloguers, i els felicitem
per això. Ja tenim l'emissora municipal al poble, després d’anys de demanar-ho i
d’haver pagat milers d’euros en lloguers.
No obstant això, continuem pagant gairebé 20.000 € pel local de la Policia Local. Una
despesa que, com diem cada any, s’hauria pogut eliminar traslladant aquesta àrea a
l'antic escorxador municipal, on vostès han decidit fer un espai que nosaltres no
compartim. A Amposta ja tenim un centre d’interpretació del Delta, que és la Casa de
Fusta. A més, portar la Policia Local a l’antic escorxador hagués representat dignificar
aquest cos a la ciutat (que està ocupant els baixos d’un edifici) i reduir una despesa, i el
que fan vostès és crear una despesa nova per un servei que podríem haver conveniat
amb aquells que ja fan una bona tasca pel turisme i pel Delta.
El Pressupost del 2014 va incorporar un increment en la partida de 'Conservació de vies
públiques' per resoldre definitivament el desguàs de la plaça Berenguer IV, aprovat per
acord de Ple a proposta d’Esquerra Republicana i que encara no s’ha fet. Aquest any
2015, aquesta partida es torna a mimbar, concretament s’ha reduït un 35%, esperem que
no sigui perquè han renunciat a fer aquesta petita inversió que evitaria que continuïn
caient persones enmig d'una plaça de recent construcció, malgrat tinguem una
assegurança per cobrir la responsabilitat, com argumentava l’alcalde el darrer ple.
Tampoc no hagués estat de més, plantejar una partida per solucionar el greu problema
d’inundacions que hi ha, principalment al centre de la ciutat. Hi ha un canal que creua la
ciutat, s’han fet actuacions en molts carrers i no s’entén que hi hagi aquesta
problemàtica.
Quant a la despesa energètica vinculada a l'enllumenat públic, sincerament, i per quart
any, no entenem que hagin decidit aparcar aquest tema. Si m’ho permet, esta és una la
gran assignatura pendent de l'equip de Govern. Aquest any ens tornarem a gastar més de
400.000 euros en consum elèctric i, pel que ens han dit, no tenen intenció de posar-hi
remei. Molts ajuntaments veïns han prioritzat canviar l'enllumenat, fent eficiència
energètica i rebaixant la despesa en lo consum d’energia.
Com ja hem debatut alguns cops, estem parlant d'una inversió de 500.000 euros que
podria revertir en un estalvi de 250.000 euros a l'any en diners dels ampostins i
ampostines.
I aquí ho tenen fàcil, tan sols es tracta d’aplicar l’auditoria del CODE, que fa propostes
molt clares, aplicables inclús per fases. Amb aquest ja és el tercer any que els hi diem
d’haver-ho fet. Es a dir, hauríem amortitzat la inversió i ja disposaríem de 250.000
euros per, per exemple, haver subvencionat la contribució a les famílies amb menys
recursos, o haver fet plans d’ocupació, qualsevol altra mesura per ajudar els que pitjor
ho estan passant. En canvi, continuem demanat esforços econòmics als ciutadans i a
canvi vostès els hi apaguen la llum dels seus carrers buscant rebaixar el consum perquè
vostès no han fet allò que tocava en aquest sentit.
Pel que fa a l'energia elèctrica dels edificis municipals, aquí també els hem de felicitar
ja que si que han aconseguit una petita reducció de la despesa, i tot i que vostè ja ha dit
algun cop que no permetrà que Esquerra marqui l’agenda política de l’ajuntament, si
que de quant en quant estaria bé escoltar les nostres propostes, ja que al 2012 els hi vam
dir de revisar la contractació i no ho van voler fer i ara que ho han fet ens estem
estalviant uns diners, dels ciutadans.

Un any més no veiem incentius per l'activació de programes que ajuden a reduir les
xifres d'atur del poble o a finançar les empreses que contractin persones a l'atur i que ja
s'han quedat sense cap prestació.
En canvi si que veiem, com ja hem denunciat recentment, un augment de les partides de
comunicació. (25.000 euros al 2013, 40.000 euros al 2014 i 68.000 euros al 2015). En
canvi ni rastre de projectes nous per promoure l’ocupació o el comerç, més enllà
d’aportacions minses. Què és més important en estos moments per a vostès?
En el capítol 4 els felicitem també pel petit augment d’algunes subvencions a persones
necessitades, però ens hauria agradat veure-hi alguna proposta sobre l'IBI, un impost
que sembla que vostès no entenguin que s’ha de fer alguna cosa per a aquelles famílies
més necessitades. Si poden trobar 70.000 euros per fer propaganda, no podrien retallarne alguns per subvencionar l’IBI? És qüestió de voluntat política i de sensibilitat davant
les dificultats que pateixen els més desafavorits.
Pel que fa al capítol 6, compartim alguna de les actuacions que faran, però d’altres
pensem que podrien esperar o prioritzar aquelles inversions que ens generin estalvi.
Hem de repetir novament lo de l'Oficina de Turisme i aquest nou Centre d'Interpretació,
que de bon inici ens semblen un despropòsit i una burla en estos moments. Igualment de
vergonyant és el que vostès fan amb els asfaltats de carrers concentrats en any electoral,
podríen haver esponjat aquestes actuacions, junt amb la del Molí d’Adell, i prioritzar el
canvi de l'enllumenat que hem dit abans, però vostès prefereixen, un any més, inaugurar
obra abans que millorar els serveis que es presten des de l’Ajuntament d’Amposta, entre
els quals s’hi inclou l’enllumenat públic.
Tornem a tenir la sensació que l’equip de Govern de no ha fet un pressupost pensant en
les persones, si no pensant i haver-lo fet pensant en les properes eleccions, una
estratègia molt ben programada que lliga realització d’obres d’aparador i augment de
partides de comunicació per pagar la campanya electoral de CiU des de l’Ajuntament.
Evidentment, el Grup Municipal d’ERC votarà en contra d’aquesta proposta de
Pressupostos. Perquè no són els pressupostos que necessiten los ampostins i les
ampostines. Són els pressupostos que els hi permeten mantenir velles dinàmiques
polítiques, aquelles a les quals estan acostumats. Però, malauradament, no s’han adaptat
a la nova situació.
Ni propostes per alleugerir la pressió fiscal dels contribuents, ni propostes per generar
ocupació. I per reduir les despeses municipals, un fart si no fos per la pressió que hem
anat fent des de l’oposició.”
La Regidora Sra,. Isabel Ferré diu que li sembla haver-ho fet be pel que ha dit el Sr.
Tomàs, de fet la conclusió és que pocs arguments es tenen per oposar-se al pressupost,
llevat dels derivats de demagògia pura que no es pot debatre i que per això no ho farà.
El Sr. Alcalde referma que l’ús de la demagògia i el populismes es difícil de discutir, en
quant a l’asfaltat anual de carrers es pot aportar la factura per demostrar que l’afirmació
del Sr. Tomàs no és certa i agraeix el reconeixement de la correcció tècnica del
pressupost. En relació amb la intervenció del portaveu d’esquerra d’Amposta ha de dir:
el pressupost és continuista, evidentment que ho és en ser l’aplicació d’un programa
electoral que suposa un compromís amb la ciutadania: el canvi de complement de
productivitat resulta, com ha dit, d’una proposta formulada per funcionaris de la
Diputació de Tarragona (ens públic independent) que a ben segur no es deixen
influenciar, els quals han considerat que les quanties previstes en complement de

productivitat en realitat ho són de complement específic i després de que la relació de
llocs de treball fora aprovada pel comitè unitari del personal es porta a aprovació
plenària; la proposta sobre la ubicació de l’espai de promoció turística d’Amposta
d’ERC és la casa de fusta, el de l’equip de govern és l’antic escorxador perquè volen
que els visitants vinguin a la Ciutat; respecte la inversió en la xarxa de pluvials, si el
portaveu d’Esquerra mirés l’execució del pressupost de cada any veuria que anualment
s’estan realitzant inversions en la mateixa; pel que fa a l’aplicació de la inversió per la
reducció en despesa energètica, que segons estudi del CODE la reducció seria de
740.000 euros, s’ha mantingut la previsió de despesa per fer un pressupost realista per
evitar sorpreses, si be s’ha demanat una modificació de la proposta amb aplicació total
de la tecnologia led a partir de la qual es pugui tirar endavant la licitació; es demana una
major inversió en la creació d’ocupació, des de la Regidoria s’està fent un treball
important i bo, sense anar més lluny s’ha rebut un ajut per import de 230.000 euros
destinada a joves desocupats i com aquesta moltes més; pel que respecta a la gestió de
l’Hospital, cadascú ha d’assumir les seves responsabilitats, es va fer un contracte de
gerència que ha funcionat durant els darrers 24 anys amb plena acceptació i confiança
per tots els Grups, arran de les darreres actuacions i en aplicació d’un informe de la
mateixa gerència es reforça l’àrea jurídica amb un nou contracte d’assessorament i es
realitza una auditoria de gestió, que desembocà en la proposta al Consell
d’administració sobre la qual els Grups del PSC i ERC es van abstenir.
El Regidor Sr. Adam Tomàs dona les gràcies per les paraules del Sr. Alcalde i diu que
l’equip de govern no li ha de donar llisons sobre demagògia i populisme a la qual cosa
respon el Sr. Alcalde que li facilitarà les factures que rebatran amb realitats les
declaracions del Sr. Tomàs.
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT
D’AMPOSTA.
L’Ajuntament d’Amposta va sol·licitar en el seu dia al Servei d’Assistència Municipal
de la diputació de Tarragona el Projecte de Disseny i Elaboració de la Relació de llocs
de Treball d’aquest Ajuntament.
La Unitat d’Assistència en Recursos Humans a Ens Locals de la Diputació de
Tarragona, una vegada realitzats els treballs de disseny de la relació de llocs de treball
de l’Ajuntament d’Amposta, ha presentat l’informe final d’assistència, al qual
s’acompanya la documentació següent:
- Proposta d’organigrama de l’ajuntament per àrees funcionals
- Proposta de manual de descripció. Fitxes descriptives de cada lloc de treball
- Manual de valoració aplicat
- Proposta de fitxes de valoració de cada lloc de treball.
- Proposta de classificació dels llocs de treball
- Proposta de nivells retributius
- Proposta d’estudi retributiu ( no vinculant)
- Proposta de Relació de llocs de treball
Les fases del procés d’elaboració i aprovació de la RLT han estat les següents:
1. Estudis previs amb dos subfases:

a. Subfase tècnica: comprèn l’anàlisi de l’organització, la descripció, valoració i
classificació de cada lloc de treball i l’anàlisi de retribucions ( coherència
interna)
b. Subfase jurídica: compren l’elaboració de la proposta de relació de llocs de
treball, l’estudi de qüestions jurídiques relacionades amb aquesta etc
2. Audiència a la representació dels empleats
3. Informes interns
a. Sobre l’impacte econòmic
b. Sobre l’adequació de la RLT a les necessitats dels serveis.
4. Aprovació pel Ple
5. Tramesa a l’Administració de l’Estat i a l’Administració autonòmica.
D’acord amb el principi d’autonomia local, reconeguda per la LBRL, cada
administració local pot establir una organització pròpia en base a les seves necessitats
organitzatives. Mitjançant el Decret de l’Alcaldia 277/2012, s’aprova l’organització
administrativa de l’Ajuntament d’Amposta, que permet identificar les funcions bàsiques
en relació als serveis que vol prestar.
En l'elaboració de la proposta de relació de llocs de treball s’ha tingut en compte el
funcionament actual de les diferents Àrees d’acord amb les necessitats existents i les
disponibilitats financeres actuals i previstes a curt i mig termini , amb l’objectiu
d’adequar la seva configuració a les demandes i expectatives de la ciutadania, però
garantint la sostenibilitat del conjunt de serveis municipals.
Juntament amb la relació de llocs de treball, l’ajuntament ha d’aprovar el seu
organigrama, amb la incorporació dels diferents departaments dins d’aquestes àrees, i
també la confecció d’un manual de funcions que descrigui el contingut funcional i les
condicions de treball dels diferents llocs de treball de l’organització, és a dir, la finalitat,
les tasques bàsiques i les característiques més rellevants dels diferents llocs, per a
l’elaboració adequada de les convocatòries i així com per facilitar la gestió dels recursos
humans. El conjunt de les fitxes descriptives de cada lloc de treball, com a resultat de la
descripció de les característiques i condicions de cada lloc de treball configura el
manual de funcions.
El conjunt de les fitxes descriptives de cada lloc de treball, manual de valoració, fitxes
valoratives de cada lloc de treball, classificació dels llocs de treball per nivells
professionals (agrupar els llocs de treball en diferents nivells professionals basats en el
seu nivell d’especialització, responsabilitat, comandament, i sempre d’acord amb els
grups professionals establerts per la normativa vigent), la proposta – estudi retributiu
(no vinculant) per nivells professionals i la proposta de relació de llocs de treball
resultant de l’estudi, formen part del disseny de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament d’Amposta. Tots aquests integren l’expedient d’aprovació de la relació de
llocs de treball resultants de l’estudi i dels que es proposa la seva aprovació.
La proposta de relació de llocs de treball presentada suposa, pel que fa als llocs
prèviament establerts, els canvis següents:
1. En relació amb l’organigrama vigent, es proposa la incorporació dels diferents
departaments de l’ajuntament dins de les àrees orgàniques ja aprovades . En base a
aquest organigrama, es forma la totalitat dels llocs de treball del manual de
funcions.

2. Les relacions de llocs de treball han d’establir els llocs de treball, la naturalesa dels
quals, correspongui al personal funcionari, personal eventual i personal laboral. En
base a això es proposa:
- Crear una plaça de tresorer/a, reservada per habilitats nacionals
- El canvi a un grup professional superior, de A2 a A1, per aquells llocs de treball
ocupats actualment per professors de l’Escola Municipal d’Art ESARDI que,
segons la disposició addicional novena de la llei d’educació, tinguin titulació
superior per exercir la seva docència
- Establir les condicions de dedicació següents:
i.
Disponibilitat 24 hores (disponibilitat completa): situacions en les que els
ocupants dels llocs de treball han d’estar localitzables, amb els mitjans que
així ho assegurin, i fer acte de presència, si s’escau, allà on es produeixin les
incidències de treball, a qualsevol hora i qualsevol dia de la setmana.
Els lloc de treball als que se’ls exigiria aquesta dedicació serien: cap de les
Brigades de Serveis Municipals i sotsinspector/a en cap de la Policia Local.
ii.
Dedicació extraordinària o especial : situacions en les que els ocupants dels
llocs de treball tenen una jornada superior a l’ordinària ( 40 hores setmanals)
donades unes condicions del lloc i necessitats del servei que comporten
l’extraordinària dedicació exigida per la norma i una disponibilitat i
flexibilitat superior per a prestar els seus serveis.
Els llocs de treball als que se’ls exigiria aquesta dedicació serien: Tècnic
responsable àmbit jurídic, tècnic responsable àmbit econòmic i de recursos
humans, Cap de les Brigades de Serveis Municipals, Responsable d’esports
i del Centre de Tecnificació Esportiva.
iii. Horari amb flexibilitat i disponibilitat horària: situacions en les que els
ocupants dels llocs de treball, poden o no estar localitzables, amb el mitjans
que així ho assegurin, per prestar el seu servei fora del seu horari habitual de
treball. Pot produir-se una alteració del seu horari i una distribució irregular
de la jornada.
Els lloc de treball als que se’ls exigiria aquesta dedicació serien: agutzilagent notificador/a OGT, cap de secció d’obres públiques, professora escola
d’art-suport àrea cultura.
- Crear els següents llocs de treball i proveir-los mitjançant promoció interna:
C2
Oficial Primera - xofer escombradora
C1
Integrador/a social
C2
Oficial 1ª xofer escombraries
C1
Administrativa Turisme
C1
Administrativa Tresorera
C1
Cap de les Brigades de Serveis Municipals
A2
Tècnic Mitjà en Biblioteca
A2
Cap Departament Oficina Gestió Tributària
C1
Administratiu Tècnic especialista
C2
Caporal Policia Local UGI
- Modificar els noms dels següents llocs de treball motivat per les funcions
específiques realitzades. Aquests canvis no suposen la modificació del seu
subgrup de classificació :

Denominació actual
Grup Denominació
Ag.P Peó conserge
C2
Auxiliar administrativa
C2
Auxiliar administrativa
A1
Coordinador d'Esports
C2
Coordinador Emissora de Ràdio
C2
Encarregat Brigada jardineria
C2
Encarregat Brigada electricitat
C2
Encarregat Brigada Obres i Serveis
A2
Tècnica Gestió Indústria i Empresa
A2
Tècnica Gestió Secretaria
A2
Tècnica de Gestió Comerç
Coordinadora Serveis Socials A2
Cap Àrea
A1
Director Centre Arts Visuals TTEE

A2
A1

A1

Director Piscina

A1

A1
A1

Director de l'Àrea d'Esports
Tècnic Superior de Gestió
Tècnic Superior de Gestió Planif. I
RRHH
Cap Departament Obres Públiques

A1
A1

Responsable Serveis Socials
Responsable Centre Arts Visuals TTEE
Responsable Piscina i d'instal·lacions
esportives
Responsable
Esports
i
Centre
Tecnificació
Tècnic Responsable Àmbit Jurídic

A1
A1

Tècnic Responsable Àmbit Econòmic
Cap Secció Obres Públiques

A1
A1

-

Denominació proposada RLT
Grup Denominació
Ag.P Conserge
C2
Auxiliar de suport
C2
Auxiliar de suport
Encarregat d'instal·lacions esportives
C2
Encarregat Emissora de Ràdio
C2
Cap de Grup Brigada jardineria
C2
Cap de grup Brigada Electricitat
C2
Cap de Grup d'Obres i Serveis
A2
Tècnica Mitjana d'Indústria i Empresa
A2
Tècnica Mitjana Secretaria
A2
Tècnic Mitjà Comerç

Modificar la classificació dels llocs de treball d’auxiliar administratiu
03.01.02.02.01.03, auxiliar administratiu de suport 08.01.02.01 i assessor
econòmic i de personal 02.02.01.01 per adaptar-los a la naturalesa funcionarial.
- Els llocs de treball existents com a personal laboral que es preveu reclassificar
com a funcionari i els que siguin substituïts per uns altres de nivell superior a
proveir mitjançant promoció interna, s’amortitzaran una vegada s’hagin proveït
definitivament els nous llocs.
Els sistemes de provisió que contempla la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament
d’Amposta, són els següents:
- Concurs de mèrits: Es proveeixen per aquest sistema els llocs de treball següents:
o Caps de departament/d’unitat/de brigada i caps de grup (en el cas que s’arribin a
crear).
o Llocs singularitzats que exigeixin tècniques o responsabilitats especials.
- Adscripció directa: És l’assignació de la primera destinació del personal
funcionarial/laboral de nou ingrés al grup professional en el cas dels llocs base.
Aquests sistemes de provisió de la relació de llocs de treball tenen per objectiu la
selecció del candidat més idoni pel correcte desenvolupament de les funcions dels llocs
de treball a proveir i respectant els principis de: legalitat, objectivitat, mèrit i capacitat
de les persones aspirants, igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència.
Quant a la tipologia dels llocs de treball, aquests són:
- - Singulars: aquells que tenen comandament dins de l’estructura orgànica i aquells
que pel seu contingut es diferencien de qualsevol lloc existent a l’organització.
- - No Singulars: la resta de llocs de l’organització.
El resultat final de l’expedient de creació de la Relació de llocs de treball es tradueix en
la classificació dels llocs, aquesta classificació té dos aspectes diferenciats:

- Modificació funcional i de denominació de la majoria de llocs de treball: amb la
proposta de nivells professionals ens trobem amb els canvis de denominació dels llocs
de treball (que també pot comportar una modificació en el grup/subgrup de
classificació) de l’ajuntament, així com també una variació a nivell funcional atenent a
l’aplicació de funcions generals en base a uns llocs tipus existents en l’administració
local.
- Modificació dels complements de cada lloc de treball
Es proposa adscriure de manera definitiva el personal de l’Ajuntament d’Amposta als
llocs de treball especificats en la relació de llocs de treball,per a cada empleat, excepte
dels casos en què els llocs s’hagin de proveir definitivament mitjançant els
procediments previstos en la normativa vigent (llocs de treball que estan ocupants de
manera temporal en l’actualitat, de manera interina o declarats com indefinits (no
fixos)).
Tots els llocs de treball que es creïn a partir de l’aprovació de la relació de llocs de
treball s’hauran d’incloure en algun dels nivells professionals aprovats per l’ajuntament
i els hi correspondrà la retribució del nivell en què s’incloguin.
Ateses les limitacions legals vigents sobre els increments salarials dels empleats
públics, es proposa suspendre la nova estructura retributiva proposada per la Diputació
de Tarragona fins que sigui aplicable. Mentre tant, s’utilitzaran els quadres retributius
del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, del Pacte de Condicions de Treball del
Personal Funcionari i del Pacte de condicions de Treball de la Policia Local vigents
En el procés d'elaboració de la relació de llocs de treball s’ha donat participació a la
representació dels empleats segons consta documentat a l’expedient amb les diferents
actes signades de les reunions que han tingut lloc durant el procés d’acord amb l'art.
37.1.b), c) i m) i l’art. 37.2.a) de l'EBEP. El Comitè Unitari de Personal ha informat
favorablement la totalitat de la proposta de Relació de Llocs de Treball.
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció que diu:
“En compliment de les funcions que ens confereix l’article 3 i 4 del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula el Règim Jurídic
dels funcionaris d’habilitació de caràcter nacional i, del decret d’alcaldia número
1535/2014, de 4 de desembre, s’emet el següent INFORME:
I- A data d’avui, dia 17 de desembre, no està en poder de la Secretària ni de la Interventora
municipal, les fitxes definitives de la Relació de Llocs de Treball, ni l’Informe definitiu
que ha realitzat la Diputació de Tarragona, ni tenim les actes on queden reflectits els acords
del Comitè de Personal de l’Ajuntament d’Amposta, ni cap informe o validació de la RLT
elaborada pel departament corresponent de l’Ajuntament. Per tant, és a partir de la
documentació que se’ns ha facilitat pel Departament de Personal , encara no definitiva, que
s’emet el següent Informe Jurídic.
II- En quant a les Fitxes Descriptives i Valoratives dels llocs de treball de l’Ajuntament
d’Amposta en la RLT i, del Informe de la Diputació de Tarragona sobre la RLT que ha
elaborat, cal fer les següents consideracions:
a) En quant als nivells de l’estructura jeràrquica que proposa la Diputació de Tarragona en
la RLT creen la figura del Gerent/Coordinador, Director de Àrea, Cap de Servei i Cap de
Secció/Tècnic Responsable àmbit jurídic i econòmic, que o bé actualment no són cobertes
per ningú, o bé subdivideixen els departaments actuals, creant seccions específiques dins
dels departaments actuals existents amb diferent denominació segons la titulació del/la

Cap, que donen lloc a confusions tant de dependència jeràrquica com de funcions.
b) Es proposa per la Diputació de Tarragona: que el lloc de treball fins ara denominat
Tècnic/a Superior de Gestió passi a denominar-se Tècnic Responsable de l’Àmbit Jurídic i,
que el lloc de treball fins ara denominat Tècnic/a de Gestió de Planificació i Recursos
Humans, passi a denominar-se Responsable Àmbit Econòmic i Recursos Humans. A la
vista d’aquestes propostes de canvi de denominació i, segons el diccionari de la Reial
Acadèmia Espanyola, “ Responsable és la persona que té al seu càrrec la direcció i la
vigilància del treball en fàbriques, establiments ..... “; hem de dir que les funcions
d’assessorament legal preceptiu ( art. 3 RD 1174/1987 ), i la funció de control i
fiscalització interna de la gestió econòmica - financera i pressupostària ( art. 4 RD
1174/1987 ), són ambdues, entre altres, funcions que corresponen a la Secretària municipal
i a la Interventora municipal, funcionàries d’habilitació nacional. Malgrat si acudim a les
fitxes descriptives de cadascun d’aquests dos llocs de treball, en cap punt indica que són
els responsable jurídics o econòmics respectivament, però sí que en canvi aquest
qualificatiu de Responsable es posa a la denominació dels dos llocs de treball. Per la qual
cosa, NO és correcta la denominació de “ Responsable “, en tant, no els correspon ni la
direcció ni la vigilància de les funcions de l’àmbit jurídic ni econòmic, doncs són funcions
pròpies d’habilitació de caràcter nacional.
c) En l’Informe de la Diputació de Tarragona de la RLT quan s’analitza l’organització de
l’Ajuntament concretament de l’Àrea de Règim Interior, de Personal i de Noves
Tecnologies i, dins d’aquesta la Subàrea d’Estadística, li encomana a aquesta “ Encarregarse del Registre General, del Padró Municipal d’Habitants de la ciutat, del Registre de
Parelles de Fet ,......, i coordinar els processos electorals “. El Registre General són
competències pròpies del Departament de Secretaria i que NO corresponen al Departament
d’Estadística, per tant aquesta atribució que es recull a l’Informe de la Diputació de
Tarragona és errònia. Per altra banda, i en relació a la coordinació dels processos
electorals, cal dir que aquesta coordinació es fa des de Secretaria, tant és així, que la
Secretària municipal percep una indemnització per part de l’Administració de l’Estat o de
l’Administració Autonòmica, segons el tipus d’eleccions que se celebrin, per representar a
la jutgessa o jutge de la Junta Electoral de Zona el dia de les eleccions, com per ser la
responsable i, en conseqüència signar tota la documentació del procés electoral que s’envia
a l’Administració convocant. Per tant, tot i que aquestes responsabilitats que s’incorporen a
l’Informe de la Diputació, no hi consten en la fitxa descriptiva del Cap de la Unitat amb
codi ( 06.02.01.02.01 ), cal que sigui corregides en l’Informe doncs no s’ajusten aquestes
funcions o responsabilitats a la realitat.
d) En l’Informe de la Diputació de Tarragona de la RLT quan s’analitza l’organització de
l’Ajuntament concretament de l’Àrea de Règim Interior, de Personal i de Noves
Tecnologies i, dins d’aquesta la Subàrea de Personal li encomana a aquesta “ ......
Confeccionar el projecte del pressupost municipal de totes les àrees municipals i definir els
seus objectius pressupostaris “. Així mateix, si anem a la fitxa descriptiva individual del
Responsable Àmbit Econòmic i Recursos Humans, a les funcions específiques que
s’enumeren s’inclouen, entre d’altres, “ la d’elaborar el marc pressupostari a mig termini i
revisar-ho periòdicament per a detectar disfuncions, i confeccionar el projecte del
pressupost municipal de totes les àrees municipals (ingressos i despeses ) i definir els seus
objectius pressupostaris “. D’acord amb l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol VI de la Llei reguladora de les

Hisendes Locals, Llei 38/1988, de 28 de desembre, en matèria de pressupostos, “ El
pressupost de l’ens local ha de ser elaborat pel President de l’entitat... “ detallant tot seguit
la documentació que ha de contenir aquest. Per la qual cosa, és una competència que la
normativa vigent actual atribueix al President de l’ens local i, en el nostre cas a la persona
de l’Alcalde, a la que se li atribueix la competència de confeccionar el pressupost
municipal i, per tant, NO s’adequa a normativa ni incorporar aquestes funcions
específiques com a pròpies del Responsable Àmbit Econòmic i RRHH, ni el fet de que en
l’Informe de la Diputació de Tarragona sobre la RLT s’hagi posat que es Responsabilitat
de la Subàrea de Personal el confeccionar el projecte de pressupost municipal de totes les
àrees municipals, així com, la de definir els seus objectius pressupostaris.
e) En el document elaborat per la Diputació de resolució dels “ Dubtes i Propostes de la
Representació dels Empleats sobre la Modificació de l’Estudi de la RLT de l’Ajuntament
d’Amposta, a l’apartat sisè del mateix “ Altres Consultes “, al subepígraf 6.1 es proposa
per part de la Diputació les definicions que afecten a les Dedicacions dels diferents Llocs
de Treball, definicions i tipus de dedicacions que són diferents a les que apareixen a
l’informe elaborat per la pròpia Diputació. Doncs bé, a la darrera versió que ens ha arribat
del quadre d’excel de la RLT, si bé, s’assigna a determinats treballadors de l’Ajuntament
una dedicació diferent de la normal ( disponibilitat 24 hores, dedicació extraordinària o
especial, i horari amb flexibilitat i disponibilitat horària ), no és justifica ni en la fitxa
descriptiva ni en la fitxa valorativa de cada lloc de treball, el perquè s’atribueix una
diferent dedicació. Per tant, manca justificar en la Relació de Llocs de Treball aquesta
diferent dedicació d’alguns llocs de treball.
f) D’acord amb el darrer quadre d’excel facilitat de la RLT on es recull el complement
específic de cadascun del llocs de treball de l’Ajuntament d’Amposta, s’observa que a 9
persones de la plantilla de l’Ajuntament tenen un increment del complement específic
resultant d’haver-se passat la quantitat que fins ara han vingut percebent en concepte de
complement de productivitat a específic. En la proposta de la modificació de la plantilla de
l’Ajuntament no consta justificació del pas de la productivitat a específic per a aquests 9
llocs de treball. Per altra banda, en l’únic lloc on es fa referència a una possible valoració i
remuneració diferenciada de determinats llocs de treball relacionat amb la seva dedicació
és a l’Informe de la Diputació de Tarragona de la RLT ( pàgina 58 ), si bé, cal dir que no
coincideix sempre ni amb una diferent dedicació ni amb els llocs de treball que finalment
s’acaba proposant el pas del complement de productivitat a específic.
El complement de productivitat està destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat
extraordinària i el interès i iniciativa amb que el funcionari desenvolupa el seu treball.
L’apreciació de la productivitat haurà de realitzar-se en funció de circumstàncies
objectives relacionades directament amb el desenvolupament del lloc de treball i
objectius assignats al mateix. Així, l’assignació del complement de productivitat hauria
de fonamentar-se en l’aprovació del Programa que determini els objectius proposats i el
seu grau de consecució, valorant-se el rendiment o resultats obtinguts. En cap cas,
aquestes retribucions podran ésser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el seu
meritament.
En aquest punt, hem de tenir en compte sentències com la Sentència del Tribunal Suprem
d’12 de juliol de 1991 i la STSJ de Catalunya 963/2006, de 19 de desembre, segons la qual
el treballador públic té dret a una quantia global, la qual pressuposa que els complements
puguin variar, doncs el que no pot sostenir-se és el dret individual a mantenir l’estructura

retributiva, que l’administració està facultada a variar. Ara bé, en la STS s’afirma que han
de quedar acreditades a l’expedient tant la justificació com la motivació del canvi retribuït
que s’efectua. En concret, el cas sotmès a judici del TS en aquesta STS, analitza el pas del
complement de productivitat a específic de la Policia Local d’un municipi, en l’expedient
d’elaboració i aprovació d’una RLT. En aquest cas concret que se sotmet a l’Alt Tribunal,
el TS considera que està ben justificat en l’expedient donat que els efectius policials de
l’ens corresponent tenen un increment d’horari laboral i un nou pla de seguretat, diferent
del que fins el moment tenien.
Per la qual cosa, amb la documentació que obra actualment a l’expedient de la RLT de
l’Ajuntament d’Amposta no queda justificat ni motivat el canvi del complement de
productivitat a específic d’aquests 9 llocs de treball proposats. Tant pel fet que s’ha de
justificar i motivar, en el cas de ser llocs que tinguin una dedicació diferent a la normal
segons la RLT, el fet que origina una major dedicació ja que fins ara no la tenien. I, en la
resta dels casos dels llocs proposats per aquest canvi retributiu i que segons la RLT tenen
una dedicació normal, que justifiquin i motivin a què es deu aquest increment, respecte els
altres anys.
g) S’observa que en tant en l’annex de personal del pressupost per a l’exercici 2015 com
en la RLT, en el lloc de treball amb codi 02.01.01.01.01 hi ha un increment del
complement específic. Atès que en l’exercici 2014, aquesta persona percebia un
complement específic de 6.763,26€ i un complement de productivitat de 19.904,50€ i, per
tant, unes retribucions complementàries totals per a l’exercici 2014 en concepte d’específic
i productivitat de 26.667,76. En canvi en el quadre d’excel de la RLT aquesta persona per a
l’exercici 2015 percebrà en concepte d’específic és de 29.062,09€ i 0€ de productivitat. Per
tant, té un increment de 2.394,33€ per a l’exercici 2015, aquest lloc de treball respecte
l’exercici anterior.
Cal dir a aquest respecte de l’increment de retribució, que l’article 20.2 del Projecte de Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2015, que diu “ a l’any 2015, les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap
increment respecte les vigents a 31 de desembre de 2014, en termes d’homogeneïtat per
als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a
l’antiguitat del mateix “. No obstant, l’article 20.7 del mateix Projecte de Llei recull que “
el disposat en els apartats anteriors ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions
retribuïdes que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel
contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada
programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix “. A la vista de la
documentació que obra actualment a l’expedient com de la regulació continguda en el
Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2015, hem de dir que
manca justificar el perquè d’aquest increment retributiu d’aquest lloc de treball, doncs
d’acord amb la STS de 20 de maig de 2011, “ el Pressupost municipal és el document que
ha de respectar l’increment de retribucions dels funcionaris d’Administració Local que
estableix anualment la Llei de Pressupostos de l’Estat “.
h) La proposta Estudi de Retribucions ( No Vinculant ) ( pàgina 76 i següents ) de
l’Informe de la Diputació de Tarragona sobre la RLT, no està actualitzada a les
retribucions que es van aprovar per a l’exercici 2014 pel Ple municipal. Així per exemple,
els llocs de treball amb codi 03.01.02 i 02.01.01.01, corresponents a la Interventora i a la
Secretària municipals el nivell de complement de destí que es va aprovar en la sessió

plenària de 23 de desembre de 2013 és el nivell 29 i, en canvi a la Proposta de l’Informe
consta el nivell de destí 23, que no és ni l’anterior que tenien assignats aquests dos llocs de
treball amb anterioritat al 2014. Aquest desfase dels nivells de destí que els diferents llocs
de treball de l’Ajuntament tenen aprovats, es produeixen en nombrosos casos com el del
codi 02.01.01.01.01 del Tècnic Responsable de l’àmbit jurídic, entre altres. Per la qual
cosa, per poder-se en un futur aplicar s’hauran de corregir aquestes errades existents i
importants en les retribucions complementàries, en concret el que afecta al complement de
destí. Tot això agreujat pel fet que en el cas dels nivells del complement de destí, aquest
nivell es consolida per cada treballador públic.
i) Pel que respecta a la necessitat de negociació col·lectiva de la RLT, cal citar la STS de 4
de juliol de 2007, recurs 3492/2002, en la que el Tribunal recorda que la negociació
col·lectiva té caràcter estrictament obligatori, s’assoleixi o no un resultat i tant si l’acord
requereix de l’aprovació posterior per part de l’òrgan de govern de l’Administració. Així
doncs, en aquesta Sentència del TS declara nul·litat del pressupost general, la plantilla i la
RLT d’un Ajuntament que no van ser negociats amb la representació sindical.
Citem aquesta STS en tant a l’expedient a dia d’avui no consten les actes on queden
recollits els acords del Comitè de Personal al que s’ha arribat en relació a la RLT. Per tant,
en el cas d’haver-se efectuat aquesta negociació amb el Comitè de Personal de
l’Ajuntament d’Ampiosta, cal que s’incorporin aquestes actes a l’expedient .
III- En quant a la normativa aplicable que afecta a la competència per aprovar la RLT,
quòrum de l’acord d’aprovació i publicitat de la RLT i Plantilla, cal tenir en compte els
següents articles i Sentències:
a) D’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de
Bases de Règim Local, correspon al Ple municipal la competència per aprovar “ la Plantilla
i la Relació de Llocs de Treball, la fixació de la quantia de les retribucions
complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i el règim del personal
eventual “. D’acord amb l’article 47 LBRL, no és necessari el quòrum de majoria absoluta
per a l’aprovació de la RLT.
b) L’article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el
Text Refòs de les disposicions vigents en matèria de règim local ( TRRL ) “ un cop
aprovada la plantilla i la relació de llocs de treball, s’ha de remetre còpia a
l’Administració de l’Estat i, en el seu cas, a la CCAA respectiva, dins del termini de 30
dies, sense perjudici de la seva publicació íntegra en el BOP, juntament amb el resumen
del Pressupost “. Aquest precepte del TRRL no ha estat derogat expressament per la Llei
7/2007, de 12 d’abril, reguladora de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, atès que la
Disposició Derogatòria única. F) no afecta al citat precepte, que està plenament vigent.
En quant a la seva aplicabilitat , cal nomenar la STSJ de Galícia de 5 d’abril de 2006, la
qual indica en el seu fonament jurídic segon que “ ... L’article 127 del TRRL, estableix
l’obligatorietat de procedir a la publicació íntegra de la RLT, pel que, de conformitat amb
el disposat als articles 59.6 i 60.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú, ens trobem en un dels
casos en que l’acte o disposició ha de ser objecte de publicació, per tenir per destinatari a
una pluralitat indeterminada de persones i per establir-lo la norma reguladora de les
relacions de llocs de treball de les corporacions locals “.
Tot això és el que s’informa de l’expedient de la RLT i la Plantilla per a l’exercici 2015 de
l’Ajuntament d’Amposta, als efectes de que el Ple municipal vistes les consideracions

manifestades en aquest Informe, decideixi el que consideri oportú.”
Vist l’informe complementari d’Intervenció de fons que diu:
“I.- Antecedents.
Presentat el informe conjunt de Secretaria i Intervenció, de data 17/12/2014: “informe
sobre la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Amposta i la Plantilla per a
l’exercici 2015”, s’ha posat de manifest, en data d’avui, que les retribucions del codi
02.01.01.01.01 no són les que consten a l’annex de personal del Pressupost Municipal
2014.
Com es posa de manifest al informe de nòmines que emet mensualment qui subscriu, a
l’expedient facilitat mensualment per portar a terme la fiscalització de les nòmines no
consta informe sobre l’existència o no de variacions en la nòmina respecte el mes
anterior, com són les jubilacions, altes definitives i provisionals, retencions judicials...ni
tampoc s’aporta quadre de la nòmina. No consta tampoc als expedients que l’import
calculat de les nòmines s’ajusta a la normativa vigent.
II.- Fonaments de dret.
1. Article 214 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (endavant TRLRHL),
sobre la funció interventora, al disposar que aquesta tindrà per objecte fiscalitzar
tots els actes de les Entitats Locals i dels seus Organismes Autònoms que originen
la liquidació i reconeixement de drets i obligacions o despeses de contingut
econòmic.
2. Capítol III del Títol III de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació amb l’article 93 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, respecte als conceptes
retributius del personal al servei de les corporacions locals.
3. El Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el règim de retribucions
dels funcionaris de l’Administració Local, en tot allò referent als conceptes que
composen la remuneració del personal al servei de l’Ajuntament.
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
5. Article 13 del Reial Decret 2188/1995, de 28 de desembre, de desenvolupament
del règim de control intern de la Intervenció General de l’Estat estableix quin és el
moment i termini per a l’exercici de la funció interventora, determinant que “la
Intervenció rebrà l’expedient original una volta reunits tots els justificants i els
informes preceptius i quan estigui en disposició de que es dicti l’acord per qui
correspongui”.
6. El Decret Legislatiu 1/1997, pel qual s’aprova el Text Únic de disposicions
vigents en matèria de funció pública a Catalunya.
7. Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, en quant a la reducció de retribucions.
8. Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic.
9. Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat.
III. Conclusions.

A data d’avui s’ha posat de manifest un increment en l’exercici 2014 del
complement específic del lloc 02.01.01.01.01. D’acord amb l’article 4 del Reial Decret
861/1986, “L’establiment o modificació del complement específic exigirà, amb caràcter
previ, que per part de la Corporació s’efectuï una valoració del lloc de treball atenent a

les circumstàncies expressades a l’apartat 1 d’aquest article. Efectuada la valoració, el
Ple de la Corporació, al aprovar la RLT, determinarà aquells a qui correspongui un
complement específic, fixant la seva respectiva quantia”. No consta a aquesta
Interventora acord de Ple, com a òrgan competent, de modificació de dit complement
específic, sinó únicament l’acta de la sessió plenària de 23 de desembre de 2014 en la
qual només es va donar compte de renúncia a declaració de compatibilitat del
treballador que ocupa dit lloc de treball, sense adoptar-se cap acord específic respecte el
increment de dit complement específic.

D’acord amb l’article 20.Dos) de la Llei 22/2013, de 22 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2014 “En l’any 2014, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte les
vigents a 31/12/2013, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació,
tan pel que respecta a efectius de personal com a antiguitat del mateix”. En aquest
sentit, el Informe econòmic financer que acompanyava al Pressupost Municipal de 2014
es va confeccionar tenint en compte l’annex de personal facilitat per l’Assessor
Econòmic i de Personal, i que s’adjunta a aquest informe, on es pot constatar que no hi
havia cap canvi retributiu respecte l’exercici 2013. No obstant això, s’ha posat de
manifest en data d’avui que el global de les retribucions per a 2014 del titular del lloc
02.01.01.01.01 han estat superiors a les retribucions vigents a 31/12/2013.

L’apartat g) del informe conjunt de Secretaria i Intervenció, de data 17/12/2014:
“Informe sobre la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Amposta i la Plantilla
per a l’exercici 2015”, s’ha redactat tenint en consideració la informació obrant a
l’annex de personal del Pressupost Municipal de l’exercici 2014 i 2015,i fent una
comparació entre ambdós. Conseqüentment, atenent a la informació facilitada en data
d’avui que manifesta que les retribucions efectives inherents a dit lloc no s’adeqüen a
les dades incloses en dit annex de l’exercici 2014, cal assenyalar que les retribucions
fixades a la RLT del lloc 02.01.01.01.01 per a l’exercici 2015 seran les mateixes que les
percebudes a 31/12/2014, sense perjudici de les apreciacions jurídiques realitzades
anteriorment i de les responsabilitats, que en el seu cas, pogueren derivar-se.

Com es posa de manifest a cada informe mensual de fiscalització de la nòmina,
l’expedient facilitat a aquesta Intervenció no aporta dades fonamentals per poder portar
a terme dita fiscalització. Conseqüentment, es reitera la necessitat de presentar
adequadament l’expedient de nòmina a aquesta Intervenció.
Tot això és el que s’informa com a complementari a l’informe conjunt de
Secretaria i Intervenció de 17 de desembre de 2014.”
Atesos aquests antecedents, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable
dels 11 membres del Grup de CiU i el vot e contra dels 6 membres del Grup d’Esquerra
d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC,
adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’estructura organitzativa de l’Ajuntament de d’Amposta que
s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball annex i que figura a
l’expedient.
SEGON. Aprovar inicialment la relació de llocs de treball de ’Ajuntament d’Amposta,
com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a aquesta
Corporació que inclou tant a funcionaris com al personal eventual i laboral, així com
també el manual de funcions (que conté la descripció de cada lloc de treball), manual de

valoració, les fitxes valoratives de cada lloc de treball i la classificació dels llocs de
treball per nivells professionals.
TERCER. Suspendre la nova estructura retributiva proposada per la Diputació de
Tarragona fins que sigui legalment aplicable. Per tant, s’utilitzaran els quadres
retributius del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, del Pacte de Condicions de
Treball del Personal Funcionari i del Pacte de condicions de Treball de la Policia Local
vigents, amb les adaptacions que, si s’escau, aprovin.
QUART. S’adscriu de manera definitiva el personal de l’Ajuntament d’ Amposta als
llocs de treball especificats en la relació de llocs de treball, per a cada empleat, excepte
dels casos en què els llocs s’hagin de proveir definitivament mitjançant els
procediments previstos en la normativa vigent (llocs de treball que estan ocupants de
manera temporal en l’actualitat, de manera interina o declarats com indefinits no fixos).
Tots els llocs de treball que es creïn a partir de l’aprovació de la relació de llocs de
treball s’hauran d’incloure en algun dels nivells professionals aprovats per
CINQUÈ. Exposar al públic la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Amposta
per un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de la corporació, als
efectes de la presentació, si escau, de les al·legacions que es considerin adients.
SISÈ. Declarar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions,
l’aprovació de la relació de llocs de treball es considerarà definitivament aprovada, en
cas contrari, el ple disposarà un termini d’un mes per a resoldre-les.
Una vegada esdevingui definitiu es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, al tauler d’edictes de la corporació, i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. També es trametrà una còpia al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.
SETÈ. Fer constar que contra l'acord d'aprovació definitiva de la Relació de llocs de
treball de l'Ajuntament o contra l’inicial esdevingut definitiu si no hi ha al·legacions, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de
la seva publicació.
VUITÈ. Notificar l'acord d'aprovació inicial de l’aprovació de la relació de llocs de
treball als representants dels empleats de l’ajuntament i a les persones interessades.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. German Ciscar recorda l’exposició de la Diputació i que aquesta
d’independent i objectiva no té res, dit això es creui els tècnics de l’Ajuntament i quan
diuen que els responsables dels temes jurídics i econòmics han de ser els cossos nacionals
o per cas es canviarà aquesta responsabilitat. El Sr. Alcalde respon que el nom no fa la
forma i que només cal llegir les fitxes de cada lloc per veure que ni es canvien les
atribucions ni es modifiques responsabilitats o per un cas creu que l’Alcalde qui presenta el
pressupost realitza els càlculs i anàlisis de costos per presentar el pressupost. Segueix el Sr.
Ciscar dient que en no ser vinculant la proposta el que es pretén realitzar és una operació
de maquillatge per canviar el complement específic d’alguns llocs de treball sense cap
justificació, l’informe de secretària i intervenció diu que és una trampa i demana es

justifiqui la feina extraordinària de 9 persones que no es justifica, estem davant de més del
mateix per tal que l’Alcalde pugui salvar els seus amics. El Sr. Alcalde diu que la
intervenció del Sr. Ciscar es respon sola, el complement de productivitat que es venia
abonant s’ha demostrat que no corresponia a la persona sinó al lloc i en el treball de la
Diputació resta explicat que deriva d’una feixa superior, d’horaris amb major dedicació o
amb disponibilitat.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que ha estat una llàstima que un acord històric hagi
arribat com ha arribat, li consta l’acord del comitè unitari de personal; però, la voluntat
d’afavorir a un seguit de persones els ha obligat a votar en contra per quant s’intenten colar
acords que no corresponen com així resulta de l’informe conjunt de secretaria i
intervenció. Interpreta 2 coses: s’han proposat diluir les figures de Secretària i Interventora
en benefici de noves figures denominades responsables; i convertir els complements de
productivitat en específics sense justificació per tant per ells el que s’acordarà serà nul de
ple dret. Acaba demanant informe de diferents òrgans competents per determinar la
legalitat de la proposta. El Sr. Alcalde respon que es deuria llegir l’informe de resposta de
la Diputació de Tarragona i que el Sr. Espanya coneix les atribucions dels habilitats
nacionals per dir que s’està intentant diluir la seva figura. El Sr. Espanya diu que l’equip de
govern són molt valents de tirar-ho endavant si estan segurs; però, considera que hi ha
alguna cosa que no els encaixa i volen modificar-ho forçant molt la màquina. El Sr.
Alcalde diu que és una llàstima que el Sr. Espanya es felicités per l’aprovació de la RLT de
l’Ajuntament de Tortosa amb un 90% d’acord dels treballadors i que l’acord amb el 99,6%
dels llocs de treball del comitè unitari de personal de l’Ajuntament d’Amposta no li sembli
be.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que han estat molts anys esperant el treball de la
Diputació per al final no haver-se actuat correctament en enterbolit l’acord en pas del
complement de productivitat a específic, no és el mateix encara que ho digui la Diputació i
en tot cas manca la suficient justificació, l’informe conjunt de secretaria i intervenció és
demolidor i no entén com des de la Regidoria no s’ha treballat conjuntament amb
intervenció i secretaria en aquest assumpte que sembla fet a banda de les dues màximes
responsables tècniques, per tant demana que si hi ha aspectes diferents respecte l’informe
indicat es retiri l’assumpte de l’ordre del dia. La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que
l’informe és el que és i amb ell consideren es pot tirar endavant l’aprovació de la RLT. El
Sr. Tomàs diu que si així ho creuen que ho tirin endavant el Grup d’Esquerra d’Amposta
votarà en contra considerant que l’aprovació de la RLT era una bona cosa però que la
poden acceptar amb l’informe tècnic que hi consta. El Sr. Alcalde diu que demanat
informe a Diputació per aquesta es va rebatre l’informe i per aquest motiu es porta a
aprovació.
El Regidor Sr. Josep Antoni Obalat explica el procés seguit per la confecció i tramitació de
la RLT seguint el camí marcat per la Diputació en formular una primera proposta que es
passa als grups de l’oposició i al comitè unitari de personal amb qui es realitza una
negociació fins arribar a la proposta que es presenta a aprovació, pel que fa a l’informe
conjunt de secretaria i intervenció, la tramitació exigeix un informe econòmic i un de
jurídic però creu que no deuria haver estat un informe conjunt per evitar mesclar
conceptes. Segueix dient que la documentació es va remetre per al seu informe a secretaria
i intervenció, als grups de l’oposició i als representants del personal el mes de març de
2014 disposant-se de 8 mesos per fer aportacions i propostes de modificació, cosa que va

fer-se per la representació del personal, no així per les responsables de secretaria i
intervenció que van formular un seguit d’objeccions per escrits que van ser respostes per la
Diputació de Tarragona indicant que d’acord amb les fitxes descriptives la denominació de
tècnics responsables d’àmbit no suposa cap mena d’invasió de funcions sinó que realitzen
tasques de suport dels cossos nacionals, en qualsevol cas es va concloure que si la
denominació dels llocs podia donar lloc a alguna confusió no hauria problema per
modificar-la per quant s’entén i, ell n’està plenament d’acord en que els màxims
responsables en els àmbits jurídics i econòmics són, respectivament, la Secretària i la
Interventora; d’igual forma per les dedicacions en alguns llocs de treball i, també a petició
de la representació del personal, es va fer una consulta a la Diputació, qui va explicar i
recomanar-les arran de les funcions incloses en les fitxes descriptives d’aquests llocs de
treball, justificant aquestes especials dedicacions; també la Diputació indica que els canvi
de complement de productivitat a específic deriva de que el nivell professional d’alguns
llocs de treball és superior al seu nivell retributiu la qual cosa es compensava amb
l’aplicació d’un complement de productivitat si be entenen que és complement específic i
per aquest motiu ho proposen (figurant la justificació a la pàgina 58 del seu informe) com
així també ho entén el comitè unitari de personal, la qual cosa justifica el canvi de
complement que és possible segons diu la jurisprudència esmentada en l’informe conjunt
de secretaria i intervenció. Per tant estem davant una proposta formulada pels funcionaris
d’un organisme oficial (Diputació de Tarragona) acceptada en un 99,6 per 100 pel comitè
unitari de personal i, en el seu entendre ajustada a dret, encara que qüestionada per un
informe conjunt de secretaria i intervenció no per motius de legalitat sinó de motivació,
que en el seu parer i amb tot el respecte per la seva tasca considera més d’opinió no li
queda més que felicitar al comitè unitari de personal per la gran tasca desenvolupada per
arribar al document pràcticament unànime que es presenta a aprovació.
La Sr. Interventora de fons intervé dient que no han trigat 8 mesos en emetre el seu
informe, sinó que un cop han disposat de l’expedient complert, conjuntament amb la Sra.
Secretària, han emès informe sobre les seves competències dintre del termini legalment
establert i d’acord amb l’article 214 del Text refós de la Llei d’hisendes locals la funció
interventora inclou també control jurídic i no només econòmic i que els informes
d’intervenció i secretaria s’han d’emetre un cop l’expedient complert i abans de passar-ho
al Ple.
El Regidor Sr. German Ciscar intervé dient que l’any 2011 ja li van dir que si tenia algun
dubte s’adrecés a la Secretària i la Interventora i que alguns membres del comitè unitari de
personal li han manifestat que han hagut d’acceptar coses en que no estaven d’acord i
acaba dient que si l’any 2014 es feia una feixa perquè ara s’incrementa la dedicació sense
haver-se justificat la major tasca assignada. Li respon el Sr. Alcalde que no ha de tenir tant
de patiment perquè si està justificat en el conjunt del treball.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Sr. Obalat ha dit que l’informe conjunt de
secretaria i intervenció era d’opinió, responent aquest que la seva manifestació ha estat que
li feia sensació de que era d’opinió, davant allò el Regidor Sr. German Ciscar diu que si hi
ha algun dubte en l’actuació s’ha d’acudir al jutjat per denunciar-ho. Continua el Sr.
Tomàs dient que la manifestació del Sr. Obalat és, com a mínim, desafortunada per quant
sap que és un informe fonamentat amb incorporació de jurisprudència i no pas un informe
d’opinió, del qual només restaria pendent la justificació d’allò que no és considera
justificat. El Sr. Alcalde respon que s’ha llegit tota la documentació que consta a

l’expedient, allí està la justificació a que es refereix el Sr. Tomàs, indicant que de l’informe
conjunt de secretaria i intervenció s’ha donat trasllat a Diputació qui ha contestat totes les
objeccions que hi ha en el mateix, i ara sembla que només sigui acceptable l’informe de les
habilitades nacionals i no el realitzat pels funcionaris de la Diputació, ajustat a la Llei i
realitzat sense acceptar cap tipus d’influència o mediació (en contra del que es podria
suposar si el treball s’hagués realitzat per una empresa privada) sobre una RLT plenament
acceptada pel comitè unitari de personal que segur tampoc es deixa influenciar i que ha
considerat correcta l’aplicació d’uns complements sobre els que ha estat molt bel·ligerants
fins ara. En definitiva l’informe conjunt de secretaria i intervenció marca que el
procediment per l’aprovació de la RLT és el correcte i no diu enlloc que existeixi cap
il·legalitat.
El Regidor Sr. Antoni Espanya pregunta si la proposta de la Diputació és vinculant,
responent el Sr. Alcalde que no; però, que el compromís era d’aplicar-la.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Sr. Alcalde s’està referint a un informe de
Diputació sobre l’informe conjunt de secretaria i intervenció i ell no l’ha vist, demanant si
se li pot facilitar, responent el Sr. Obalat que la Diputació va respondre sobre un primer
escrit de dites funcionàries i no sobre l’informe definitiu.
Responent les insistents preguntes del Sr. Alcalde sobre si a l’informe consta el terme
il·legalitat, la Sra. Interventora respon que textualment no, i reitera que es remet a
l’informe que consta a l’expedient i al seu contingut.
El Regidor Sr. German diu que en altres ocasions han hagut informes que no consta
il·legalitat; però, que no eren justificables com en el cas de les declaracions de
compatibilitat, com així espera ho demostrin els Tribunals.
El Sr. Alcalde acaba la intervenció agraint el treball realitzat per la Diputació de
Tarragona, la Regidoria de personal i el comitè unitari de personal.
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 34 DEL
POUM: “CANVI DE QUALIFICACIÓ DE L’ILLA SEBASTIÀ JUAN ARBÓ – AV.
STA. BÀRBARA I MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 291”.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número
34 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Canvi de qualificació de part de l’illa
situada als carrers Sebastià Juan Arbó i Av. Santa Bàrbara i modificació de l’article 291
de les normes urbanístiques per a la implantació del nou CAP”, redactada per
l'Arquitecte municipal, Jaume Castellví Miralles.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 d’octubre de 2014,
aprovà inicialment la proposta de modificació puntual, la qual ha estat exposada al
públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona
número 253 del dia 4 de novembre de 2014 i Diari El Punt Avui del dia 31 d’octubre de
2014.
Atenent 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 (pàgina web de l’Ajuntament) de la modificació
puntual esmentada.
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als
Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta,
havent-se rebut en data 14 de novembre de 2014 acord de l’Ajuntament de Sant Jaume

d’Enveja sobre la no afecció de la modificació inicialment aprovada al municipi indicat.
Atenent que s’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre la
declaració de no subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, qui, en
data 25 de novembre de 2014 ha emès informe pel qual s’indica que no és necessari
sol·licitar la declaració de no subjecció de la modificació a avaluació ambiental per
quant la modificació puntual no és cap dels supòsits d’avaluació ambiental dels plans
d’acord amb al Llei 6/1009, de 28 d’abril, ni objecte d’avaluació ambiental simplificada
d’acord amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Atenent que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació.
Atenent el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 34 del
Pla d’ordenació urbanística municipal: “Canvi de qualificació de part de l’illa situada
als carrers Sebastià Juan Arbó i Av. Santa Bàrbara i modificació de l’article 291 de les
normes urbanístiques per a la implantació del nou CAP”, redactada per l'Arquitecte
municipal, Jaume Castellví Miralles.
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment aprovada a la
Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre instant la seva definitiva
aprovació.
APROVACIÓ DE FIXACIÓ DE TARIFES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT.
El Ple de la Corporació, en sessió de 30 de juny de 2008 ( BOPT número 170, de 22 de
juliol de 2008) va aprovar definitivament el Reglament del Servei d’Atenció
Domiciliària de l’Ajuntament d’Amposta, el qual va ser modificat per acord de Ple de
data 30 de setembre de 2013 ( BOPT número 231, de 7 d’octubre de 2013 ).
Pel que fa al Servei de Transport Adaptat de l’Ajuntament d’Amposta, el Ple de la
Corporació va aprovar definitivament el Reglament del Servei en sessió d’11 de març
de 2009, publicant-se al BOPT número 67, de 21 de març de 2009.
En sessió plenària de 31 de març de 2014, es van adoptar els acords següents:
1) “PRIMER. Encarregar la gestió del servei d’atenció domiciliària a la Fundació
privada serveis socials del Montsià (FUSSMONT).
SEGON. L’encàrrec de gestió resta sotmès a les condicions següents:
• L’objecte del servei es concreta en els serveis previstos en el Projecte del servei
següents:
- Servei d’ajut a la llar.
- Servei d’àpats a domicili.
- Servei d’ajut a la llar de baixa intensitat.
• No suposa en cap cas la cessió de la titularitat de la competència municipal ni dels
elements substantius del seu exercici, sent responsabilitat de l’Ajuntament dictar els
actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els que s’integri la
concreta activitat material objecte d’encàrrec.
• L’Ajuntament d’Amposta conserva la direcció, supervisió i coordinació mitjançant
la Regidoria de Serveis Socials Municipals.

•

La durada de l’encàrrec de la gestió s’estableix en un període de 10 anys, comptats
a partir de l’adopció del present acord.
TERCER. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí oficial de la província.
QUART. Donar trasllat del present acord a FUSSMONT, Intervenció de fons i Àrea de
serveis socials.”
“PRIMER. Encarregar la gestió del servei de transport adaptat a la Fundació privada
serveis socials del Montsià (FUSSMONT).
SEGON. L’encàrrec de gestió resta sotmès a les condicions següents:
• L’objecte del servei es limita al servei municipal, restant exclosos els serveis
conveniats previstos en el Projecte del servei.
• No suposa en cap cas la cessió de la titularitat de la competència municipal ni dels
elements substantius del seu exercici, sent responsabilitat de l’Ajuntament dictar els
actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els que s’integri la
concreta activitat material objecte d’encàrrec.
• L’Ajuntament d’Amposta conserva la direcció, supervisió i coordinació mitjançant
la Regidoria de Serveis Socials Municipals.
• La durada de l’encàrrec de la gestió s’estableix en un període de 10 anys, comptats
a partir de l’adopció del present acord.
TERCER. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí oficial de la província.
QUART. Donar trasllat del present acord a FUSSMONT, Intervenció de fons i Àrea de
serveis socials.”
Dits acords han estat publicats al BOPT número 88 del dia 15 d’abril de 2014.
L’article 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
mitjançant Reial Decret Llei 4/2011, estableix que: “Als efectes que preveuen aquest
article i l’article 4.1.n), els ens, organismes i entitats del sector públic poden ser
considerats mitjans propis i serveis tècnics d’aquells poders adjudicadors per als quals
realitzin la part essencial de la seva activitat quan aquests tinguin sobre aquells un
control anàleg al que poden exercir sobre els seus propis serveis. Si es tracta de
societats, a més, la totalitat del seu capital ha de ser de titularitat pública.
En tot cas, s’entén que els poders adjudicadors tenen sobre un ens, organisme o entitat
un control anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis si els poden conferir
encàrrecs de gestió que siguin d’execució obligatòria per a ells d’acord amb
instruccions fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec i la retribució dels quals es fixi
per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depenguin.
La condició de mitjà propi i servei tècnic de les entitats que compleixin els criteris
esmentats en aquest apartat s’ha de reconèixer expressament per la norma que les creï
o pels seus estatuts, que han de determinar les entitats respecte de les quals tenen
aquesta condició i precisar el règim dels encàrrecs que se’ls puguin conferir o les
condicions en què se’ls poden adjudicar contractes, i determina per a elles la
impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades pels poders
adjudicadors dels quals siguin mitjans propis, sense perjudici que, quan no hi hagi cap
licitador, se’ls pugui encarregar l’execució de la prestació objecte d’aquestes.”
A la vista dels antecedents i fonaments de drets exposats, i vist el informe tècnic de
l’àrea de serveis socials relatiu als preus de mercat vigents per la prestació dels serveis
de SAD i TAD.

El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, 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 del membre del Grup de PxC, adopta els següents
acords.
PRIMER. Fixar la tarifa per la prestació del servei d’assistència domiciliària en 16,65
euros/hora, ja que, d’acord amb el informe del tècnic de serveis socials aquest preu
s’adequa als preus de mercat actuals.
SEGON. Fixar la tarifa per la prestació del servei de transport adaptat en un import
màxim de 39.000 euros/any, en funció dels serveis prestats, ja que, d’acord amb el
informe del tècnic de serveis socials aquest preu s’adequa als preus de mercat actuals.
RATIFICACIÓ DE CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN
MATÈRIA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES EN EL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ.
Atès que l’Ajuntament d’Amposta té delegada la competència municipal en matèria de
recollida d’escombraries en el Consorci per a la gestió dels residus municipals de la
Comarca del Montsià, en virtut de conveni de col·laboració signat en 1998 i aprovat en
sessió plenària de 27 de juliol de 1998.
Atès que actualment dit conveni ha finalitzat la seva vigència.
Atès que la Junta de Govern del Consorci per a la gestió dels residus municipals de la
Comarca del Montsià va aprovar en sessió de 28 d’octubre de 2014 l’inici del procediment
per a dur a terme la seva dissolució a causa de la transformació del mateix en un altra
entitat (COPATE).
Als efectes de regularitzar aquesta delegació de competències, vist l’escrit presentat per dit
Consorci en data 18 de desembre de 2014, i tenint en consideració que una volta estri en
funcionament el COPATE s’haurà d’adoptar, en el seu cas, l’acord exprés de delegació de
competències en dit ens, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda ratificar el conveni
de col·laboració amb el Consorci per a la gestió dels residus municipals de la Comarca del
Montsià, mitjançant el qual es delegaven les competències municipals en matèria de
recollida d’escombraries. Aquesta ratificació es realitza amb efectes temporals, fins la
liquidació i entrada en vigor definitiva del COPATE.
RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE GOSSOS
PERILLOSOS.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 4 de setembre de
2014, per la infracció dels articles 3 apartats 1 i 4 i article 2 apartat 1 de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i
article 4 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, portar el gos sense morrió a la via pública, posseir el gos sense
microxip i posseir o portar el gos sense la llicencia municipal, essent responsable de la
mateixa la Sra. CFP.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 4 de setembre de 2014 va formularse acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats,

concedint-se un termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat
aquest tràmit dintre del termini concedit a l'efecte.
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l’article 3 apartats 1 i 4,
l’article 2 apartat 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i l’article 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Atenent el que disposen:
L’article 3 apartats 1 i 4 i els articles 2 apartat 1, 7 apartat 2,a i 3, b i e i 11.1 de la
Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, els articles 3 i 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria
de gossos considerats potencialment perillosos.
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.
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives
L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
El 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. Considerar que per part de la Sra. CFP, s’han comés infraccions de l’article 3
apartats 1 i 4, l’article 2 apartat 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos i l’article 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i greus.
TERCER. Imposar a l’infractor una multa per import de 150,25 euros 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.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 1 d’octubre de
2014 per la infracció dels articles 3 apartats 1 i 4 i article 2 apartat 1 de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i
article 4 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, portar el gos sense morrió a la via pública, posseir el gos sense
microxip i posseir o portar el gos sense la llicencia municipal, essent responsable de la
mateixa la Sra. ED.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 1 d’octubre 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 la Policia li va explicar tot
els papers que tenia que portar. Com no podia permetre’s la despesa, va donar el gos, i
aporta un certificat del veterinari de conforme des del dia 9-9-13 no ha realitzat cap
intervenció o atès a l’animal.....".
Atès que 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.
Atès que el certificat del veterinari aportat no constitueix cap prova concloent en
respecte als fets que se l’imputen.
Atès que l'instructor s'ha ratificat en els fets indicats en el expedient sancionador.
De conformitat amb el que disposen, els articles 53, 131 i 138 de la LRJAP-PAC 30/92
de 26 de novembre .
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. ED contra l'expedient de
denúncia abans esmentat i estimar comès el fet denunciat, considerant que per aquesta
s’han comés infraccions de l’article 3 apartats 1 i 4, l’article 2 apartat 1 de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i
l’article 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de greus i 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 a l’infractor una multa per import
de 150,25 € .
TERCER. Notificar aquesta proposta de resolució a l'interessat per a la seva constància,
indicant-li 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.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 22 d’agost de 2014,
per la infracció dels articles 3 apartats 1 i 4 i article 2 apartat 1 de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4 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,
portar el gos sense morrió a la via pública, posseir el gos sense microxip i posseir o
portar el gos sense la llicencia municipal segons denúncia efectuada pels agents dels
Mossos d’Esquadra el dia 9 d’agost de 2014 a les 8:55 hores, essent responsable de
la mateixa el Sr. DFG.
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l’article 3 apartats 1 i 4,
l’article 2 apartat 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos

considerats potencialment perillosos i l’article 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Atenent el que disposen:
L’article 3 apartats 1 i 4 i els articles 2 apartat 1, 7 apartat 2,a i 3, b i e i 11.1 de la
Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, els articles 3 i 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria
de gossos considerats potencialment perillosos.
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.
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives
L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
El 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. Considerar que per part del Sr. DFG s’han comés infraccions de l’article 3
apartats 1 i 4, l’article 2 apartat 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos i l’article 4 del Decret 170/2002 d’ 11 de
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i greus .
TERCER. Imposar a l’infractor una multa per import de 150, 25 euros 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.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 18 de juny de 2014,
per la infracció de l’article 2 apartat 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença
de gossos considerats potencialment perillosos, consistent en portar el gos deslligat i
sense morrió a la via pública al passeig Canal Marítim, s/n, segons denúncia efectuada
pels agents de la Policia Local el dia 12 de juny de 2014, a les 08:10 hores, essent
responsable de la mateixa el Sr./a o entitat RSJM.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 18 de juny va formular-se acord
d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedint-se un
termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit
dintre del termini concedit a l'efecte.
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l'article 2 apartat 1 de la Llei
Atenent el que disposen:
L’article 2 apartat 1, 7 apartat 3,e) i 11.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos s.
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.
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives

L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
El 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. Considerar que per part del Sr. RSJM, s’han comés infracció de l’ article 2
apartat 1 d e la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
SEGON. Determina que les infraccions comeses tenen caràcter de greu.
TERCER. Imposar a l’infractor una multa per import de 150,25 euros 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.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN MATÈRIA DE POBRESA
ENERGÈTICA.
A continuació es dona lectura a la moció que diu:
“La pobresa energètica és una situació de desemparament en que es troben moltes llars
com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la
crisis i es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus
habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobre endeutament o de manca
d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que
afecta a moltes persones els planteja haver d’elegir quines són les despeses prioritàries
per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una
temperatura mínimament adequada per fer front els rigors de l’hivern.
Segons el 7è estudi elaborat per la Creu Roja des de l’Observatori de Vulnerabilitat
titulat “L’impacte de la crisis en la salut de les persones” gairebé un vint per cent de
persones realitza menys de tres àpats diaris per motius econòmics i com a dada
rellevant constata que “la proporció de persones en situació vulnerable amb dificultats
per mantenir la seva llar a una temperatura adequada ha augmentat en un 20% en els
últims tres anys”.
Segons l’IDESCAT un 11% de les llars catalanes, és a dir, 320.000 famílies poden tenir
problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada aquest hivern, amb les
riscos associats per als més vulnerables com són els infants, els malalts crònics o la
gent gran. Fins ara 895 famílies s’havien acollit a les garanties ofertes pel decret i a
partir d’ara es poden trobar en que se’ls talli la llum o el gas a l’hivern en cas de retard o
d’impagament. A nivell de l’Estat, i com a conseqüència dels impagaments es van
produir 75.000 talls de subministrament de gas i més d’un milió de talls de
subministrament elèctric.
Des de la Comissió i el Parlament de la Unió Europea s’ha instat als Estats membres a
adoptar mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest
fet que va associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a
un habitatge digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya desprès de reunir-se amb la
Taula Social va aprovar un decret llei ratificat pel Parlament on regulava una reforma en

matèria de consum per garantir que no es podria interrompre el subministrament
energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables prohibint la
desconnexió en els mesos de l’hivern. Es evident que es fa necessari garantir el dret a
l’accés a subministraments bàsics com l’aigua, el gas i l’electricitat a les persones que
es troben en situació de vulnerabilitat i garantir que no es produeixi cap tall de
subministrament en l’època més freda de l’any. Aquesta exigència és singularment greu
en el cas d’aquelles persones que precisen de màquines assistides per a sobreviure.
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb
la qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de
vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
La interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat pel Govern Rajoy contra la normativa
catalana fa que moltes famílies que s’havien acollit a les condicions que regulen el
Decret vegin vulnerat els seus drets socials. Contrasta aquesta insensibilitat amb la
rapidesa en buscar una indemnització a les empreses que utilitzant la tècnica del
“fracking” han vist compensada la seva inversió a costa dels consumidors mentre els
més febles i vulnerables de la població es veuen absolutament desemparats. El text
normatiu que ha estat impugnat també determina els mecanismes d’intercanvi
d’informació entre empreses subministradores, administracions, entitats socials i
usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer front a la pobresa energètica
La interposició d’aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a la voluntat de
litigiositat impulsada per un govern recentralitzador que es insensible a mitigar les
situacions de desemparament provocades arran de la crisis econòmica, cercant només la
recentralització de competències i vulnerant l’autogovern i l’autonomia local, com ha
fet amb l’aprovació de normes com la LRSAL o la ley de garantia de la unitat de mercat
impedint que les administracions més properes al ciutadà puguin actuar en defensa de
les persones més vulnerables.
Per tot això abans esmentat, formulem els presents
ACORDS:
Primer. Que es doni suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant
la suspensió temporal acordada pel Tribunal Constitucional per termini de de cinc
mesos amb motiu del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Govern Rajoy contra la
normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya, que es doni
suport a la Taula sobre la Pobresa Energètica com a òrgan on són presents empreses
subministradores, entitats municipalistes, entitats socials, Taula del Tercer Sector i
Govern, per tal de poder oferir propostes per fer front a aquesta problemàtica social.
Segon. Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern del Sr. Rajoy que malgrat els
requeriments comunitaris no ha formulat al llarg de tots aquest anys cap normativa en
matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de
pobresa energètica.
Tercer. Donar suport i posar en valor la feina que es fa des dels serveis socials dels
Ajuntament s per tractar de minvar les conseqüències d’aquesta actuació insensible del
Govern central respecte els ciutadans que es troben en una situació més gran
d’indefensió.
Quart. Demanar que s’aixequi que la suspensió pel Tribunal Constitucional de la
normativa catalana de consum ja que deixa als consumidors més vulnerables en una

situació d’indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció del
subministrament energètic en l’època climàtica més freda de l’any
Cinquè. Expressar el suport a totes aquelles Administracions Públiques i particulars que
contribuiran a les dotacions del Fons de Solidaritat Energètica, per tal de donar una
resposta adequada a les problemàtiques socials que planteja la pobresa energètica, en
tant en quant existeixi aquesta situació transitòria derivada de la interposició del recurs,
i expressar el suport a tots aquells acords a que el Govern de la Generalitat pugui arribar
amb les empreses subministradores en matèria de consum i de provisió dels serveis.
Sisè. Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, a la Generalitat i a les
entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de
Catalunya.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes la Regidora Sra. Laia Subirats.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció; però,
considera que és una mostra de demagògia i populisme per part del Grup de CiU, ja que si
realment es vol fer una cosa ha de fer-se be, per exemple no tothom des dels serveis socials
municipals informa sobre el bo social, cosa que ell ha hagut de fer en moltes ocasions,
aquest és un clar exemple del que es pot fer i no es fa be, considera que han de posar més
recursos.
El Regidor Sr. Antoni Espanya mostra el suport a la moció del Grup del PSC – PM.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta recolzarà la moció, en
considerar l’actuació de l’Estat com una ingerència en les competències de la Generalitat
de Catalunya per beneficiar a les grans companyies subministradores.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la
moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN MATÈRIA DE COMERÇ.
Tot seguit es dona lectura a la moció amb el tenor literal següent:
“El model català de comerç fruit del consens entre Administracions Públiques i entitats
més representatives del sector garanteix la cohesió social i territorial als nostres pobles,
viles i ciutats enfront a qui vol implantar un model de caire anglosaxó inspirat en
l’existent a Madrid que ha tingut com a conseqüència la destrucció de nombrosos
comerços i llocs de treball.
La normativa catalana en matèria de horaris comercials que regulava els 10 dies de
festius d’obertura comercial autoritzats per la Generalitat i les 72 hores setmanals
d’obertura que regula la normativa impugnada garanteixen a empreses i consumidors
l’accés al comerç i permeten conciliar la vida familiar i laboral dels treballadors del
comerç. La normativa també garanteix els períodes de rebaixes i obertures excepcionals,
a banda de garantir la indústria local.
El model català de comerç ha demostrat ser un model d’excel•lència i èxit enfront al
model ultraliberal que es vol imposar des del Govern central i que no garanteix uns
millors beneficis econòmics i socials pels comerços catalans, tal com han expressat les
seves entitats més representatives.
La interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat pel Govern Rajoy contra la normativa
catalana i la conseqüent suspensió de la normativa que havia estat aprovada amb
consens fa que molts comerços, moltes famílies que viuen del comerç i molts

treballadors del sector vegin en perill el model comercial propi de Catalunya que ha
estat un èxit econòmic i de cohesió social enfront d’altres models neoliberals que han
comportat la supressió de comerços i l’eliminació de llocs de treball.
Per tot això abans esmentat, formulem els presents
ACORDS:
Primer. Donar suport al model comercial propi de Catalunya que es configura a través
de les seves institucions d’autogovern i mitjançant el diàleg i el consens entre les parts
implicades i alhora expressar el rebuig a totes aquelles mesures que es volen imposar
per homogeneïtzar el comerç rebutjant la intromissió de l’admi9nistració central en el
model comercial català amb la voluntat de desnaturalitzar-lo abusant de la legislació
bàsica.
Segon. Demanar que s’aixequi que la suspensió pel Tribunal Constitucional de la
normativa catalana de comerç ja que deixa als nostres comerços en una situació de
vulnerabilitat i indefensió enfront a les grans superfícies.
Tercer. Defensar el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i
fer crida a tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se al Pacte
social i econòmic que configura aquesta legislació.
Quart. Donar suport a la Declaració del comerç català en defensa del model propi del
país fruit del consens que ha estat aprovada en el Parlament el dia 15 de desembre de
2014 per les entitats Confederació de Comerç de Catalunya, PIMECComerç, Unió
General de Treballadors, Comissions Obreres, Consell d’Empreses Distribuïdores
d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), Associació Catalana de Supermercats i
Distribuïdors (CAT-DIS), Federació Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida
(FECOM), Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Fundació Barcelona
Comerç, Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), Consell General
de Cambres de Catalunya, Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya, Asociación
Nacional de Centrales de Compra y Servicios (ANCECO), Comertia, Associació de
Mercats Municipals, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona,
Barcelona Oberta, Fundació Comerç Ciutadà, Confederació Catalana d’Associacions de
Marxants, Unió de Venedors Ambulants i les dues entitats municipalistes Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya
(FMC).
Cinquè. Que es notifiqui al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.”
Defensada la moció en els termes en que ha estat presentada per la Regidora Sra. Rosa
Pertegaz, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, acorda prestar-li
la seva aprovació
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE DECLARACIÓ DE
RESPONSABILITAT PEL 9N.
Finalment es dona lectura a la moció que diu:
“Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns
membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions,
va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i

alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i que, finalment,
no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es
donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar
interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la
vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per
la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i
usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de
l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es
deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les
llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar
aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per
celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són
els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts
a través de la seva declaració en seu judicial.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Felicitar al municipi d’Amposta per la jornada cívica i democràtica del 9 de
novembre, agraint i destacant la feina de totes les persones que ho van fer possible i la
valentia de les que hi van participar, en una clara esmena ciutadana a les impugnacions i
amenaces d e l’Estat espanyol.
2. Constatar la voluntat d e la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut com a
subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho vam
ser el dia 9 de novembre.
3. Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, Maria de los Llanos de
Luna que ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’institut, tot condemnant
l’actitud repressiva i retrògrada del govern espanyol en la seva negació persistent del
dret a decidir dels catalans i les catalanes.

4. Manifestar el rebuig a la querella presentada per la Fiscalia General de l’estat contra
el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau.
5. Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar activament en
la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les responsabilitats que se’n
puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que s’imputin al President de la
Generalitat i altres membres del Govern, derivades de l’organització i execució del citat
procés democràtic.
6. Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, al
President de la Generalitat, al President del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament
de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir i fer-la pública a través
dels mitjans públics municipals.”
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. German Ciscar en nom del Grup de PxC diu que podria estar d’acord
amb el punt 1; però, com ja va manifestar estaria disposat a pagar 1 milió d’euros per
cada minut que aquestes persones passin a la presó per aquets motiu, no per casos com
el de Pujol, el cunyat del President Mas o la venda d’Aigües Ter – Llobregat. En
definitiva no ha hagut consulta, i la veritat és que el President de la Generalitat ha estat
covard excusant.-se en el Rajoy no l’ha deixat fer, essent la querella un favor que li fa el
govern de l’Estat al President de la Generalitat. Acaba dient que, com en tots els
assumptes que representen propaganda d’altres partits el seu Grup s’abstindrà en la
votació.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM s’abstindrà en la votació
per no haver participat en l’acte del 9N.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el suport a la moció dels membres del Grup
d’Esquerra d’Amposta.
Sotmesa la moció a votació, aquest es aprovada amb el vot favorable dels 11 membres
del Grup de CiU i dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i l’abstenció dels 3
membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les setze hores i tres 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.,

