ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 28 DE GENER DE 2013.
SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:
Sr. Manel Ferré Montañés.
Regidors membres:
Sra. Maria Isabel Ferré Roca.
Sr. Francisco Paz Belmonte
Sra. Rosa Pertegaz Lafont
Sr. Eros Esquerré Lamas
Sr. Josep Garriga Reverté
Sr. José Antonio José Nos
Sra. Maria del Mar Panisello Rodera
Sr. José Antonio Obalat Martí
Sra. Laia Subirats López
Sr. Josep Manel Ferré Aixendri.
Sr. Adam Tomàs Roiget
Sr. Jesús Auré Calvet
Sra. Susanna Sancho Maigí
Sr. Daniel Forcadell Ferreres
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat
Sr. Antoni Espanya Forcadell
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert
Sr. Joan Castellano Masdeu
Sr. Germán Ciscar Pastor
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.
S’incorpora durant la sessió:
Sra. Júlia Barberà Manrique
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-vuit de gener de dos mil tretze.
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 de la sotasignat, Secretària de la Corporació, i estant
present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme
la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 21 de desembre de
2012.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Designació de representant en Comissions d’escolarització.
4. Aprovació inicial de la creació del servei municipal d’acolliment temporal
d’urgència i el seu reglament.
5. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del consum indegut de begudes a la via
pública.

6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 31 del POUM: “Inclusió
de nous usos a la subzona 14a Av. Sta. Bàrbara – Carmelites Missioneres
Teresianes”.
7. Aprovació de l’adhesió al Consorci de comunicació local.
8. Aprovació de la renovació de la cessió de l’ús de locals a entitats i associacions.
9. Acceptació de subvenció per al sosteniment de centres de primer cicle d’educació
infantil – curs 2011-2012.
10. Proposta de modificació d’acord d’adquisició de terrenys.
11. Moció del Grup municipal de PxC contra l’anunci de la reforma de la Llei
d’estrangeria.
12. Moció de CiU per reclamar que l’Estat no centrifugui el seu dèficit a Catalunya.
13. Moció d’Esquerra per l’aprofitament públic de l’escorxador municipal.
14. Moció d’Esquerra sobre el format de l’acte de benvinguda als Reis Mags.
15. Moció d’Esquerra per un servei ferroviari digne a les Terres de l’Ebre.
16. Moció d’Esquerra sobre el 50è. concert popular de bandes de música.
17. Moció del PSC – PM sobre el programa Prepara.
18. Moció de PxC per estudiar una tarifa especial per als casos de fuites d’aigua.
19. Moció del PSC – PM sobre el servei de gossera municipal.
20. Precs i preguntes
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords:
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE 21 DE DESEMBRE DE 2012.
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària duta a terme el dia
21 de desembre de 2012.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• M.T.R.S per a la realització de les tasques d’auxiliar administrativa a Fira
Amposta del 24 de desembre de 2012 al 31 de gener de 2013.
• I.V.F, N.M.B i M.C.M.P per al desenvolupament d’accions ocupacionals
integrades del 27 de desembre de 2012 al 26 de març de 2014.
• J.R.R.P per un termini de sis mesos a comptar des de l’1 de gener de 2013 com a
auxiliar d’informàtica.
• L.F.F com a tècnica de turisme de l’1 de gener al 30 de juny de 2013.
• J.D.C com a integrador social de l’1 de gener al 31 de març de 2013.
• D.C.F com a Director tècnic del centre obert juvenil Din-amiks del 2 de gener al
30 de juny de 2013.
• M.J.M.G com a monitora del centre obert infantil del 2 de gener al 30 de juny de
2013.
• J.F.B com a monitora del centre obert infantil del 7 de gener al 30 de juny de
2013.
• D.C.S, com a oficial primera paleta del 7 de gener al 6 d’abril de 2013.
• M.V.G i N.M.S com a tècniques d’orientació i S.G.E com a administrativa del

programa d’orientació del 28 de desembre de 2012 al 31 de març de 2013.
• M.V.R com a tècnica de cultura del 14 de gener al 14 de febrer de 2013.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN COMISSIONS D’ESCOLARITZACIÓ.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de juny de 2011, va
designar els representants municipals que han de formar part dels diferents òrgans
col·legiats en que ha d’estar representat l’Ajuntament.
Havent d'estar representada la Corporació en diferents òrgans col·legiats, tant del propi
Ajuntament, com societats mercantils municipals i altres òrgans en que l'Ajuntament ha
d'estar representat.
De conformitat amb el que disposa l’article 38, 123 i següents del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER Designar el Regidor Sr. Josep Antoni José Nos com a representant d’aquest
Ajuntament en les Comissions d’escolarització següents:
Codi Comissió
Nom Comissió
Etapa
0243102
CGA Amposta
EINF 2C i EPRI
0243202
CGA Amposta
ESO
0243302
CGA Amposta
BATX, CFGM
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’interessat i als Serveis territorials a les Terres
de l’Ebre del Departament d’Ensenyament.
APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL
D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA I EL SEU REGLAMENT.
Vist l’expedient instruït per a la creació del servei municipal d’acolliment temporal
d’urgència.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vit favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, els 5 membres presents del Grup d’Esquerra i dels 3 membres del Grup del PSC –
PM i l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment l’establiment del servei municipal d’acolliment temporal
d’urgència.
SEGON. Aprovar inicialment el Reglament del servei municipal d’acolliment temporal
d’urgència.
TERCER. Ordenar l’exposició pública de l’expedient per l’establiment del servei per un
termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOPT, DOGC i al tauler
d’anuncis de la Corporació, als efectes de formulació de reclamacions i suggeriments.
QUART. Ordenar l’exposició pública del Reglament inicialment aprovat per un termini
de trenta dies, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al·legacions.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el Grup d’Esquerra ha votat a favor per
considerar positiva la creació del servei, si be és veritat que en la situació actual
possiblement l’adscripció de només 2 habitatges al servei sigui insuficient, i ànima a
seguir treballant per veure de poder incrementar el nombre d’habitatges.

S’INCORPORA LA REGIDORA SRA. JÚLIA BARBERÀ.
En aquest moment s’incorpora a la sessió la Regidora Sra,. Júlia Barberà Manrique, qui
amb permís de la Presidència passa a ocupar el seu lloc a l’estrada.
APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL CONSUM
INDEGUT DE BEGUDES A LA VIA PÚBLICA.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora del
consum indegut de begudes a la via pública.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.
Vista la proposta formulada per la Comissió informativa municipal de governació.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, els 6 membres del Grup d’Esquerra i dels 3 membres del Grup del PSC – PM i
l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del consum indegut
de begudes a la via pública que figura inclosa a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta
dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació
d’edictes en el Butlletí oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i Tauler d’anuncis de la Corporació.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya demana que donada la transcendència que pot tenir
l’aprovació de l’Ordenança es faci la màxima difusió de la seva aprovació entre la
ciutadania per facilitar les seves aportacions. El Sr. Alcalde respon que així ho faran i
explica que abans de presentar l’Ordenança a aprovació inicial ja s’ha mantingut una
reunió amb els propietaris de locals d’oci.
El Regidor Sr. Adam Tomàs, diu que com ja van comentar en Comissió, consideren que
l’ús del terme “botellon” no és correcte i demana que durant el període d’exposició
pública es modifiqui. Respon el Sr. Alcalde que li sembla correcta l’apreciació.
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 31
DEL POUM: “INCLUSIÓ DE NOUS USOS A LA SUBZONA 14A AV. STA.
BÀRBARA – CARMELITES MISSIONERES TERESIANES”.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número
31 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Inclusió de nous usos a la subzona 14a
Av. Sta. Bàrbara – Carmelites Missioneres Teresianes”, redactada per l'Arquitecte
municipal, Jaume Castellví Miralles.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 26 de novembre de
2012, aprovà inicialment la proposta de modificació abans esmentada la qual ha estat
exposada al públic per un termini d’un mes mitjançant anuncis publicats en el Butlletí
oficial de la província de Tarragona número 280 del dia 4 de desembre de 2012 i Diari
La Vanguardia del dia 7 de desembre de 2012 i per mitjans telemàtics a pàgina webb de
l’Ajuntament
Atenent que s’ha donat trasllat de la modificació inicialment aprovada als Ajuntament dels
municipis que confronten amb el terme municipal.
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 ha
comunicat que no és necessari sol·licitar la declaració de no subjecció da la modificació
a avaluació ambiental.
Atenent que sobre l’aprovació inicial de la proposta de modificació puntual 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 majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11 membres del
Grup de CiU, els 6 membres del Grup d’Esquerra i el del membre del Grup de PxC i
l’abstenció dels 3 membres del Grup del PSC – PM, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 31 del
Pla d’ordenació urbanística municipal: “Inclusió de nous usos a la subzona 14a Av. Sta.
Bàrbara – Carmelites Missioneres Teresianes”, redactada per l'Arquitecte municipal.
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 L’ADHESIÓ AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL.
Atesa l’existència del Consorci de comunicació local, una finalitat del qual és la de
promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, tot produint i fomentant les
seves programacions i, en general, la de promoure i col·laborar en totes les activitats
conduents al desenvolupament del món de la comunicació local.
Atès que es considera convenient que l’Ajuntament d’Amposta s’integri en el Consorci
esmentat.
Atès que els articles 269.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 313.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, preveuen que els ens locals
poden integrar-se en els consorcis ja constituïts mitjançant la seva adhesió.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, els 6 membres del Grup d’Esquerra i dels 3 membres del Grup del PSC – PM i
l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament d’Amposta al Consorci de
comunicació local.
SEGON. Acceptar els estatuts del Consorci de comunicació local que figuren
incorporats a l’expedient administratiu instruït a l’efecte.
TERCER. Aprovar la formalització del conveni d’adhesió al Consorci de comunicació
local segons la minuta que s’adjunta.
QUART. Designar com a representant de l’Ajuntament d’Amposta en el Consell
General del Consorci de comunicació local a la Sra. Rosa Pertegaz Lafont, Regidora de
mitjans de comunicació.
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per tal que en nom i representació de
l’Ajuntament procedeixi a la signatura del conveni referit en el punt tercer.
SISÈ. Comunicar el present acord al Consorci de comunicació local.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que de la lectura de la proposta de conveni i dels
estatuts del Consorci no saben si la incorporació tindrà cost o quin serà aquest, per la

qual cosa demana s’informi sobre aquest aspecte en la propera sessió de la Comissió
informativa. La Regidora Sra,. Rosa Pertegaz diu que verbalment s’ha informat que
l’adhesió no tindria cap cost econòmic, si be informarà amb detall a la Comissió. El Sr.
Espanya diu que si s’ha informat sobre la no existència de cost li sembla be; però, no
lliga amb els estatuts.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que tant de bo la incorporació de l’Ajuntament al
Consorci serveixi per impregnar de bones pràctiques els mitjans de comunicació locals.
APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE LA CESSIÓ DE L’ÚS DE LOCALS A
ENTITATS I ASSOCIACIONS.
Atenent que l’Ajuntament és propietari del local següent: Local municipal amb
qualificació de bé immoble de caràcter patrimonial, ubicat a la planta baixa de l’edifici
conegut com “Casetes dels Mestres”, local número 5, amb forma de “L”, amb una
superfície construïda de 124, 39 m2., situat al carrer Agustina d’Aragó, número 39. El
local descrit figura inscrit al Registre de la propietat d’Amposta al volum 3668, foli 184,
llibre 454 i finca número 41513.
Referència cadastral: 5298901BF9059G0005JT
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de desembre de 2007,
va acordar cedir amb caràcter gratuït i a precari a les associacions/entitats Veïns del
Centre, Veïns de la Vila, Veïns de les Quintanes , Associació de Bonsaïs, i altra entitat
sense especificar sense ànim de lucre (posteriorment concretada en l’Associació Lliga
contra el càncer), l’ús del local municipal abans descrit per a que el dediquin a activitats
culturals, socials i veïnals
Atenent que la durada de la cessió va establir-se en 3 anys, prorrogables per 2 més,
comptats a partir de la data de signatura del conveni administratiu mitjançant el qual es
va formalitzar la cessió.
Atenent que en data 28 de desembre de 2007 es va formalitzar el conveni amb l’Associació
Lliga contra el càncer i que en data 16 de gener de 2008 es van formalitzar els convenis
amb les altres 4 associacions amb la qual cosa el termini de durada de la cessió va
finalitzar, respectivament el dia 27 de desembre de 2012 i 15 de gener de 2013.
Atenent que no s’han alterat les condicions que va justificar la cessió de l’ús del local a les
entitats abans esmentades.
Vista la proposta de la Comissió informativa municipal de sanitat i participació ciutadana,
el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Cedir amb caràcter gratuït i a precari a les associacions/entitats Veïns del
Centre, Veïns de la Vila, Veïns de les Quintanes , Associació de Bonsaïs, i Lliga contra
el càncer, sense ànim de lucre, l’ús del local número 5 ubicat a la planta baixa de
l’edifici conegut com “Casetes dels Mestres” per a que el dediquin a activitats culturals,
socials i veïnals.
SEGON. Fixar en 5 anys el termini de cessió de l’ús de l’esmentat local, durant el qual
s’ha de mantenir l’ús del mateix per a les finalitats objecte de cessió. El termini de
durada de la cessió es computarà a partir de la signatura del document administratiu en
que es formalitzi la present cessió.
TERCER. Disposar que el precari s’extingeix per la reclamació del bé feta per l’ens
local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, i també per la
devolució d’aquest per part del precarista. Si els béns cedits no es destinen a l’ús previst

en el termini fixat o deixen d’ésser destinats, reverteixen automàticament de ple dret al
patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i
perjudicis causats i el detriment experimentat pels béns.
QUART. Disposar que les entitats i associacions faran una assegurança al seu càrrec per
cobrir els desperfectes i danys que es puguin ocasionar al local, al mobiliari cedit i als
tercers durant el període de cessió de l’ús del mateix. El no tenir l’assegurança
contractada es causa d’extinció de la cessió.
CINQUÈ. Disposar que les entitats i associacions es faran càrrec de les despeses de
manteniment i neteja del local durant la vigència de la cessió de l’ús. La llum i l’aigua
seran a càrrec de l’Ajuntament.
SISÈ. Determinar que els precaristes no resten en una situació de dependència respecte
l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 121 del Codi penal i que l’ús és
gratuït i merament tolerat.
SETÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar tots els documents públics i privats
necessaris per executar els acords anteriors.
Atenent que aquest Ajuntament és titular del dret d’arrendament sobre el local següent:
local ubicat al Carrer Logronyo, número 5, propietat de la Sra. L.B.G, amb una superfície
construïda aproximadament de 200 m2, està distribuït amb tancaments verticals interiors
d’obra, d’alumini i vidre; està classificat com a sòl urbà i qualificat amb la clau 11, illes
tancades. Els usos admesos són els següents: Habitatge, residencial, hoteler, comercial,
oficines, indústria integrada, magatzem, sanitari-assistencial (només el de dispensari,
consultori i ambulatori ), educatiu, cultural, religiós, restauració, recreatiu del joc, esportiu
i aparcament. No està inclòs en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació. Aquest local,
mirant-lo des de el carrer Logronyo. confronta: al front, amb aquest carrer i amb el nucli
d’accés als alts; per la dreta mirant, amb la part del local de la mateixa propietat; esquerra,
amb l’edifici que hi confronta del Sr. A, i fons, amb edifici i baixos de la constructora
Arayo-Ardit, SL.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 d’abril de 2009, va
acordar cedir amb caràcter gratuït i a precari l’ús d’una part d’un local abans descrit a
favor de les següents entitats/associacions: l’Agrupació per la Defensa Vegetal de
Producció Ecològica del Montsià, Associació de Veïns l’Acollidora, la Unió de Pagesos i
Moto Club Amposta perquè sigui dedicat a activitats socials i culturals.
Atenent que la durada de la cessió precària del local va fixar-se en 1 any, amb la
possibilitat de ser prorrogada de forma tàcita fins un màxim de 4 anys.
Atenent que el conveni pel qual es va formalitzar la cessió de l’ús de local a les entitats
indicades va formalitzar-se en data 29 de maig de 2009, amb la qual cosa el termini de
durada de la cessió acabarà el proper dia 28 de maig de 2013.
Atenent que no s’han alterat les condicions que va justificar la cessió de l’ús del local a les
entitats abans esmentades.
Vista la proposta de la Comissió informativa municipal de sanitat i participació ciutadana,
el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Renovar la cessió amb caràcter gratuït i a precari de l’ús d’una part d’un local
comercial que té l’Ajuntament en virtut d’un contracte d’arrendament, local ubicat al
Carrer Logronyo, número 5, propietat de la Sra. L.B.G, a favor de les següents
entitats/associacions: l’Agrupació per la Defensa Vegetal de Producció Ecològica del

Montsià, Associació de Veïns l’Acollidora, la Unió de Pagesos i Moto Club Amposta
perquè sigui dedicat a activitats socials i culturals.
SEGON. Fixar en 1 any el termini de cessió de l’ús de l’esmentat local, el qual podrà
ser prorrogable per terminis d’un any tàcitament en una duració màxima de cinc i
sempre que amb anterioritat no s’hagi resolt el contracte d’arrendament que manté
l’Ajuntament amb la Sra. L.B.G; durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les
finalitats objecte de cessió. El termini de durada de la cessió es computarà a partir de la
signatura del document administratiu en que es formalitzi la present cessió.
TERCER. Disposar que el precari s’extingeix per la reclamació de l’ús del bé feta per
l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, i també per
la devolució d’aquest per part del precarista. Si el bé del qual es cedeix l’ús no es
destina a l’ús previst en el termini fixat o deixa d’ésser destinat, reverteix
automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si
s’escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el detriment experimentat pels béns.
QUART. Disposar que les entitats i associacions es faran càrrec de les despeses de
manteniment i neteja del local durant la vigència de la cessió de l’ús. La llum i l’aigua
seran a càrrec de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Determinar que els precaristes no resten en una situació de dependència
respecte l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 121 del Codi penal i que
l’ús és gratuït i merament tolerat.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar tots els documents públics i privats
necessaris per executar els acords anteriors.
ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER AL SOSTENIMENT DE CENTRES DE
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL – CURS 2011-2012.
Vist el conveni a formalitzar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya amb l’objecte d’atorgar a aquest Ajuntament d’Amposta en tant que titular de
Llars d'infants municipals una subvenció destinada a minorar les quotes que suporten
les famílies pel servei d’ensenyament, corresponent al curs escolar 2011-2012, per un
import total de 258.700,00 €., amb el següent detall:
- 138.100,00 € corresponents a la Llar d’infants La Gruneta.
- 119.600,00 € corresponents a la Llar d’infants La Sequieta.
Atenent que el pagament de la subvenció prevista en el conveni esmentat ha de ser
expressament acceptada pel Ple de la Corporació, el Ple de la Corporació, per
unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament d'Amposta destinada a minorar les quotes
que suporten les famílies pel servei d’ensenyament, corresponent al curs escolar 20112012, per un import total de 258.700,00 €.
SEGON. Aprovar el conveni del que s’ha donat compte.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura
del conveni que ha estat aprovat.
QUART. Donar trasllat del present acord, juntament amb la resta de documentació
necessària per l’efectivitat del pagament de la subvenció concedida a la Direcció
General de Centre Públics - Servei de Règim Econòmic i Administració de Centres
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que tot i el vot favorable, el Grup d’Esquerra ha
de manifestar la seva disconformitat amb l’assignació, en no complir el pacte de
repartiment per terceres parts del cost entre famílies, Generalitat i ajuntament, que
representava la quantitat de 1.800 € per plaça, quan ara no només no s’arriba a aquesta
xifra, sinó que s’està parlant d’arribar a una distribució del 50% a les famílies i la resta
per meitats entre la Generalitat i els ajuntaments. El Sr. Alcalde diu que la mala
planificació a tota Catalunya en dotar de més llocs de llars d’infants dels necessaris ha
obligat a retallar les aportacions, tant de bo l’aportació de la Generalitat fora del terç del
cost; però, l’Ajuntament ho ha tingut en compte en formular el seu pressupost. Replica
el Sr. Tomàs dient que l’increment de places no representa un increment de cost
respecte el compromís adquirit, encara que entén que el Sr. Alcalde, tot i saber-ho,
defensa el que ha de defensar.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ACORD D’ADQUISICIÓ DE TERRENYS.
Atès que el Ple de la Corporació en la sessió duta a terme el dia 26 de juliol de 2010, vist
l'expedient instruït per a l'adquisició directa de terrenys afectats per l’execució per part del
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí del projecte “Mejora medioambiental en
el margen del Delta junto a la Bahía de los Alfaques. Tèrminos de Sant Carles de la
Ràpita i Amposta” va aprovar l’adquisició directa a M.L.D.G.R, T.B.S, J.G.B, L.G.B,
J.M.G.B, T.G.B, G.G.G, M.D.G.G, F.G.R, L.G.R i M.B.G.R de 934,33 m2 de terreny a
segregar de la finca de la seva propietat inscrita al Registre de la propietat d’Amposta-1 al
volum 3385, foli 152, finca número 25983, per un preu de 2.569,41 €.
Atès que en data 16 de maig de 2012, un dels propietaris de la finca a adquirir va presentar
un escrit a l’Ajuntament d'Amposta, registre d’entrada 5611, en el que indicava que en el
projecte indicat figura com a superfície a cedir 1075,0620 m2 i en l’acord del Ple figuren
934,33 m2.
Atès que comprovat el projecte es veu que es va produir un error de transcripció del mateix
i en realitat la superfície a cedir ha de ser 1075,0620 m2 i no 934,33 m2.
Atès que en l’actualitat algun dels propietaris ja ha mort i per tant s’ha d’actualitzar el
llistat dels mateixos,
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la correcció de l’acord indicat que quedarà de la següent forma:
Aprovar l’adquisició directa a:
2. G.G.G, A.M.L.G, M.L.M, F.G.R, L.G.R, B.G.R, J.M.G.B, J.G.B, L.G.B, T.G.B, T.B.S i
M.L.G.R de 1075,0620 m2 de terreny a segregar de la finca de la seva propietat inscrita al
Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 3385, foli 152, finca número 25983, per un
preu de 2.956,42 €.
Els terrenys esmentats s’adquireixen en concepte de bé de domini públic.
SEGON. Establir que el pagament del preu d’adquisició dels terrenys abans esmentats, es
realitzarà en la seva totalitat en el moment de signatura de l’escriptura pública de
compraventa.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per tal que en nom i
representació de l'Ajuntament signi les escriptures públiques corresponents.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC CONTRA L’ANUNCI DE LA
REFORMA DE LA LLEI D’ESTRANGERIA.
A continuació es dona compte de la moció que diu:
“Vist les declaracions del secretari d’estat de Comerç, Jaime Garcia-Legaz, en les quals
anuncia l’estudi del govern del Partit Popular per modificar la llei d’estrangeria i atorgar
el permís de residència als estrangers que adquireixin un habitatge a Espanya per un
import superior a 160.000 euros. El Secretari d’estat de Comerç també va afirmar que la
mesura està especialment enfocada al públic rus i xinès.
Vist que aquesta mesura l’única cosa que persegueix és reduir l’estoc de pisos buits que
existeixen a Espanya, amb el que els únics beneficiats serien els bancs i els grans
promotors immobiliaris. Aquesta mesura, i més en la situació que estem avui dia, és
altament immoral, ja que crearia una relació directa entre la capacitat econòmica per
comprar un pis i l’obtenció d’un permís de residència. Aquesta mesura és més pròpia
d’una immobiliària que d’un govern que pretén treure’ns de la crisi.
Vist que públicament s’ha dit que la mesura va enfocada a ciutadans russos i xinesos
especialment, i a gratcient que màfies provinents d’aquests països estan instal·lades des
de fa anys al nostre país i són les que gaudeixen d’un major poder adquisitiu; la mesura
seria una trucada al blanqueig de diners i l’obtenció legal d’un permís de residència per
a mafiosos provinents de tots els racons del món, però especialment d’aquests dos
països.
Vist que s’intenta vendre a l’opinió pública la mesura com una font d’ingressos
econòmics per a les arques de l’estat i que la realitat és completament la contrària i que
una vegada més es demostra que les polítiques del Partit Popular en matèria
d’immigració, són utilitzar els immigrants des d’un punt de vista econòmic, oblidant-se
per complet dels factors socials i les repercussions que han implicat les mesures
adoptades pels anteriors governs del Partit Popular en aquest tema.
Vist que la mesura provoca un greuge comparatiu entre els propis immigrants depenent
de la seva situació econòmica i que és una mesura clarament endòfoba, ja que
discrimina positivament els ciutadans estrangers que comprin un habitatge, mentre que
als ciutadans autòctons el fet de comprar un habitatge l’única cosa que els suposa és un
cost i una hipoteca per a la resta de la vida i no obtenen cap contraprestació per part de
l’estat.
Per tot l’anterior, el Grup municipal de Plataforma per Catalunya presenta al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar el Govern espanyol a que revoqui la seva intenció de concedir el permís
de residència a estrangers que comprin pisos de més de 160.000 euros.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a tots els Grups polítics de l’Ajuntament, del
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Germà Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM, sense compartir el 100%
dels arguments de la moció li donarà suport, en tant en quant el Govern de l’Estat
mescla dos concepte que res tenen a veure: el permís de residència i l’estoc d’habitatges
existent, la qual cosa representa un missatge pervers per a un Estat seriós.
El Regidor Sr. Adam Tomà indica que el Grup d’Esquerra d’Amposta està d’acord amb
el fons de la moció encara que no amb tot l’argument i per tant li donaran suport, en

poder-se emprar la nacionalitat com una moneda de canvi i establir una discriminació
entre els immigrants en funció de la seva capacitat econòmica.
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré diu que el Grup de CiU també recolzarà la moció, tot i
no estar d’acord amb alguns dels qualificatius i adjectius emprats en la moció.
El Regidor Sr. Cicar diu que tots els Grups han manifestat que no estaven d’acord amb
alguns dels arguments platejats en la moció i pregunta quins són aquests, respon el
Regidor Sr. Espanya que per exemple no es acceptable la vinculació directa entre
immigració amb poder adquisitiu i màfies.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DE CIU PER RECLAMAR QUE L’ESTAT NO CENTRIFUGUI EL SEU
DÈFICIT A CATALUNYA.
Seguidament es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010,
ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat
per tal de donar compliment a les exigències europees.
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del
0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que
es presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és
totalment injust, per recaure la major part del pes de la reducció a les Comunitats
Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció d’una tercera part
del que Europa exigeix a l’Estat espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el
conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi
a l’alça l’objectiu de dèficit imposat per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%,
distribució raonable i justa atenent a les despeses de cada administració.
Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull
propostes del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de
manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les
administracions, tenint en compte els serveis que cada una presta als ciutadans; en el
qual es reclama la supressió dels ministeris que han transferit les seves competències
però que encara existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a
retallar la despesa militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i
cars.
Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de
dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar
el seu dèficit a les administracions que realment presten serveis a les persones en
educació, sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu
perill el nostre estat del benestar.
Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt
de mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé
és cert que el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust
pressupostari a tots els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures
generalitzades de reducció de la despesa repercuteixen de manera injustificada sobre
l’activitat i les retribucions del personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i
han gestionat els recursos públics amb rigor i austeritat.

Per tot això, el grup municipal de CiU proposa al Ple municipal l'adopció dels acords
següents:
Primer. Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit
imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una
tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és admissible és que l’Estat
centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa
cap a les Comunitats Autònomes i les administracions locals.
Segon. Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les
competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple,
ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa militar i, concretament,
en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les administracions que com la
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans són els veritables prestadors de
serveis a les persones.
Tercer. Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa
d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin
limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de
Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quart. Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat,
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Josep Manel
Ferré Aixendri.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció entenent
que el Partit Popular ha de predicar amb l’exemple. Dit això, no treu que el Govern de
la Generalitat hauria de fer autocrítica respecte el deute i la retallada en serveis, ja que
han hagut altres autonomies, com Galícia, que han complert amb l’objectiu de dèficit i
sense demanar el rescat a l’Estat, per tant es deuria mirar aquelles autonomies que ho
han fet be per prendre exemple. Està d’acord amb que es suprimeixin Ministeris, encara
que en situacions concretes el Govern de la Generalitat ben bé recorre al Ministeri
d’Afers Exteriors; però, el Govern de CiU també deuria suprimir despeses en
ambaixades a l’estranger i pagaments a mitjans de comunicació per tenir-los controlats.
El Sr. Alcalde respon que durant 2 anys s’ha reduït el deute i en relació a les autonomies
que han complit l’objectiu de dèficit caldria comprovar la inversió feta per l’Estat en
relació amb Catalunya, el més correcte és analitzar les balances fiscals. El Sr. Ciscar diu
que amb dades a la ma i sense les que publica la premsa manipulada el govern de CiU
ha incrementat el deute del govern tripartit.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM s’abstindrà en la votació,
si la moció s’hagués limitat al primer punt de les propostes d’acord li podrien haver
donat suport; però, en el segon punt es mesclen assumptes que res tenen a veure i en el
tercer no poden compartit que no es fiqui un límit a l’endeutament de les
administracions locals i és l’Estat que ho ha fet en el 57%, mesura que el Partit Popular
ha prorrogat de l’anterior Govern. El Sr. Alcalde diu que es demana la supressió dels
Ministeris sense competències per estar traspassades a les comunitats autònomes, amb
la finalitat que aquestos recursos es traslladin a les autonomies i aquestes a les
administracions locals. Respon el Sr. Espanya que aquest raonament és una carta als
reis, ja que molt probablement els criteris de repartiment de recursos no serien els que es

pensen. El Sr. Alcalde acaba dient que si desapareixen els Ministeris i no es traslladen
els recursos econòmics estalviats a les comunitats que han assumit les competències,
encara es donaria més raó a la declaració de sobirania aprovada pel Parlament de
Catalunya.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el suport a la moció del Grup d’Esquerra dient
que el Ministeri d’Afers Exteriors el que ha de fer es preocupar-se de donar sortida als
productes catalans a l’exterior. L’Estat no vol donar el que Europa li dona a ell, el Partit
Popular pretén finiquitar, recentralitzar i limitar competències a les comunitats
autònomes, mentre que l’Estat té major deute el que fa es traslladar les limitacions a les
comunitats autònomes i ens locals, quan en realitat el que s’hauria de fer es assumir el
dèficit proporcionalment a la despesa de cada administració. Estan d’acord amb la
supressió dels Ministeris amb les competències assumides per les comunitats autònomes
com també es deuria suprimir el Senat en ser una institució obsoleta que no compleix
els objectius pels quals fou creada, i respecte el tercer punt de la moció, creuen que es
deuria recolzar una proposició de llei.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 11 membres del Grup de CiU, els 6 membres del Grup d’Esquerra i el del
membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 3 membres del Grup del PSC – PM, acorda
aprovar la moció que ha estat transcrita.
MOCIÓ D’ESQUERRA PER L’APROFITAMENT PÚBLIC DE L’ESCORXADOR
MUNICIPAL.
Tot seguir es dona compte de la següent moció:
“Atès que la despesa municipal en matèria de lloguers pressupostada per a l’exercici
2013 se situa a l’entorn dels 80.000 € anuals, una xifra que representa un 10 % menys
que la liquidada l’any 2012;
Atès que hi ha dependències de titularitat pública que podrien acollir serveis com el de
l’Agència de Protecció de la Salut, la Policia Local i l’Emissora Municipal, els lloguers
dels espais actuals dels quals representen més de la meitat del total del pressupost;
Atès que l’Escorxador Municipal es troba en desús i que aquesta dependència podria
donar resposta a les necessitats d’espai d’aquests serveis i que la inversió per adequar-lo
es podria amortitzar en pocs anys, tenint en compte el volum de despesa que representa
aquest concepte per a les arques municipals;
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Utilitzar l’Escorxador Municipal com un espai per situar-hi serveis públics municipals
que actualment estan ubicats en locals pels quals l’Ajuntament paga un lloguer.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensa pel Regidor Sr. Adam Tomàs en els seus propis termes.
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC a la moció indicant
que ja l’any 2011 i també per als anys 2012 i 2013, va referir-se als lloguers com una de
les despeses que es podria estalviar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció
en estar en la línia de les propostes no acceptades per l’equip de govern que van motivar
el no suport al pressupost del seu Grup. Si l’escorxador es destinés a la Policia local
s’estalviarien 18.000 euros, si be en l’edifici podria ubicar-se qualsevol altre servei.

El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU no donarà suport a la moció, en primer lloc
perquè dels serveis proposats, l’Agència de salut de Catalunya està ubicada
temporalment en el local actual, ja que es traslladarà al nou CAP quan aquest es
construeixi, i en quant a la Policia local, recorda les diferents concepcions que de la
policia de Catalunya ha tingut la Generalitat i la seva coordinació amb la Policia local.
La proposta inicial de l’escorxador era destinar-lo a centre de formació no reglada i així
es va actuar en la seva rehabilitació i la previsió d’una nova construcció al pati
posterior; en no ser possible aquest ús, l’equip de govern ha previst la seva destinació a
altres serveis municipals dels quals se’n donarà trasllat a la resta de Grups municipals.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Sr. Alcalde no ha esmentat els serveis que es
preveuen ubicar, en tot cas no ha fet esment a la Policia local i esperara se’ls informi. El
Sr. Alcalde explica que respecte la Policia local sempre s’ha estat pendent de la seva
definitiva ubicació, en funció de la previsió d’existència d’una única sala de coordinació
amb els Mossos d’Esquadra, aspecte aquest sobre el que els diferents Consellers de
Governació han canviat d’opinió, semblant que ara s’opti per la coordinació en sala
única per aquest motiu l’Ajuntament manté una reserva d’espai a la vora de la
Comissaria dels Mossos d’Esquadra.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra, els 3 membres del Grup del PSC – PM i
el del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU,
acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ D’ESQUERRA SOBRE EL FORMAT DE L’ACTE DE BENVINGUDA ALS
REIS MAGS.
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
“Atès que l’equip de Govern d’Amposta l’any 2012 va canviar la tradicional arribada
dels Reis Mags pel riu Ebre i va optar per arrancar la desfilada des de la zona del parc
dels Xiribecs, trencant amb la tradició que havia preservat una singularitat que
contribuïa a reforçar la nit més especial dels infants;
Atès que aquest ritual tan emblemàtic comptava amb un itinerari que passava per alguns
carrers que en l’actualitat s’han estretit, especialment en el punt de confluència del
carrer Miquel Granell amb l’avinguda de Santa Bàrbara i el del carrer Corsini amb
l’avinguda de la Ràpita, i que altres punts compten amb desnivells que provoquen
dificultats perquè les carrosses hi puguin passar amb comoditat;
Atès que hi ha alternatives per superar aquests entrebancs de caràcter urbanístic i que es
podria optar per agafar el carrer Carles I, que neix a la plaça de la Pau, i el carrer Mestre
Sunyer per connectar la cavalcada posteriorment amb l’avinguda de la Ràpita i acabar a
la plaça Espanya;
Atès que la decisió de canviar el format de l’acte s’ha pres unilateralment i sense donar
cap motiu convincent a la resta de partits amb representació a l’Ajuntament d’Amposta;
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Recuperar l’arribada dels Reis Mags pel riu Ebre i definir un itinerari que reuneixi més
consens.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Adam Tomàs en els termes en que ha estat redactada.

El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que donarà suport a la moció, sabent que és impossible
acontentar a tothom en aquest aspecte, encara que seria bo cercar un consens amb les
associacions del municipi que podria implicar menys crítiques.
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta el suport del Grup del PSC – PM a la moció,
tot i dient que es deuria posar més èmfasi en l’horari, donat que els destinataris de l’acte
són els més petits seria bo que acabés com a molt tard a les 20,00 o 20,30 hores per
afavorir la participació dels menuts sense que allò suposi una alteració del seu horari
habitual.
La Regidor Sr. Maria del Mar Panisello explica que l’acte té dues parts molt clares i
diferenciades, havent-se modificat enguany per una petició expressa que permetés
compaginar aquets dos aspectes. Cada any manté reunions per intentar millorar l’acte i
enguany no ha estat l’excepció sense que es pugui manifestar que va ser un desastre, si
be va haver un moment en que es va partir el seguici; però, allò va estar provocat pels
mateixos espectadors en requerir es parés per poder fer fotografies. El Regidor Sr.
Adam Tomàs diu que haurà d’estar d’acord amb que no va ser un èxit d’organització,
mentre que si va ser-ho de participació de públic, per tant s’ha d’assumir l’error i mirar
de solventar-ho, per allò s’ha d’intentar aconseguir un consens entre tots.
El Sr. Alcalde manifesta que l’equip de govern no donarà suport a la moció amb el
compromís de que en seu de la Comissió de cultura i festes, després de recollir les
diferents sensibilitats sobre l’assumpte, s’intentarà aconseguir el màxim consens sobre
l’organització de l’acte.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra, els 3 membres del Grup del PSC – PM i
el del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU,
acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ D’ESQUERRA PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE A LES TERRES
DE L’EBRE.
A continuació es dona compte de la moció amb el següent tenor literal:
“La darrera dècada, les Terres de l’Ebre han patit una important reducció dels serveis
ferroviaris per part del Ministeri de Foment, ja sigui tancant estacions, acomiadant el
seu personal, reduint els horaris d’atenció al públic, suprimint trajectes o bé reduint la
freqüència de pas en algunes línies. La comoditat i la durada dels trajectes tampoc no ha
millorat i, de fet, no és estrany trobar encara trens en els trajectes cap a Tortosa i Móra
la Nova d’una antiguitat superior als 20 anys, com és el cas de les unitats que pertanyen
a les sèries 447, 448 i 470.
La greu situació dels serveis ferroviaris ha provocat que, durant tots aquests anys, els
agents econòmics i socials de les Terres de l’Ebre, els seus representants i les seves
institucions territorials hagin demanat de manera reiterada una millora dels serveis. El
darrer exemple el tenim en l’acte celebrat el 19 de maig de 2009 a l’Ajuntament de
l’Aldea, amb càrrecs institucionals, polítics i representants dels agents socioeconòmics
de les Terres de l’Ebre, on es va exigir al Govern espanyol que solucionés aquest dèficit
i impulsés l’estació l’Aldea–Amposta–Tortosa. Aquestes demandes també s’han portat
als ajuntaments, als Consells Comarcals, al Parlament de Catalunya, al Congrés de
Diputats i al Senat, però mai no han tingut una resposta adequada per part dels diferents
governs espanyols.

El 16 de juny de 1997, es va inaugurar el servei d’Euromed, entre Barcelona–Alacant,
l’únic servei d’alta velocitat comercial que comunica el corredor mediterrani i que
passa, però no s’atura, per l’estació l’Aldea–Amposta–Tortosa, estació de referència i
central de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, limitada pel que fa a instal·lacions i
serveis que es presten avui dia per la manca de voluntat política del Govern de l’Estat.
Després de l’entrada en funcionament de l’Euromed, des de les Terres de l’Ebre es
demanà la prestació d’aquest servei ferroviari al territori, però la resposta sempre va ser
negativa. Les coses semblava que havien de canviar, però, el 18 de novembre de 2008,
quan la Comissió de Foment del Senat acordà que, com a mínim un Euromed diari, en
sentit Barcelona–Alacant i Alacant–Barcelona s’aturaria a l’estació L’Aldea–Amposta–
Tortosa, a partir del mes de març de 2009. Això, però, mai no s’ha dut a terme.
Des de les Terres de l’Ebre, es constata amb preocupació com la manca d’uns serveis
ferroviaris dignes les condemnen a ser un territori perifèric, menys competitiu, amb
menys oportunitats i més mal comunicat que la resta de demarcacions de Catalunya.
D’una banda, el servei de trens regionals, que són els que transporten més viatgers, des
de ja fa massa anys, s’ha convertit en un servei deficient, lent, vell, amb poques
freqüències de pas i car, si el comparem amb les tarifes de preus del servei ferroviari
d’alta velocitat que connecta Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. D’altra banda, les
Terres de l’Ebre, malgrat que són les primeres que van veure passar, des del 1997, trens
diaris d’alta velocitat per l’estació de l’Aldea–Amposta–Tortosa cap a Barcelona,
Tarragona, Castelló, València i Alacant, s’han convertit en l’únic territori català sense
aturada ni connexió amb l’alta velocitat.
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següents acords:
1r. Demanar al Govern de la Generalitat que augmenti la freqüència i l’aturada a les
Terres de l’Ebre dels trens regionals que connecten Tortosa, Móra la Nova i Riba-roja
d’Ebre amb Barcelona.
2n. Demanar al Govern de la Generalitat la renovació dels trens regionals d’una
antiguitat superior als 10 anys de les línies que connecten Tortosa, Móra la Nova i Ribaroja d’Ebre amb Barcelona.
3r. Demanar al Govern espanyol que, a partir d’aquest any 2013, tingui aturada a
l’estació de l’Aldea–Amposta–Tortosa els Euromed que van en direcció València i
Barcelona.
4t. Demanar als governs català i espanyol que apliquin uns criteris equitatius en les
tarifes de preus dels trens regionals amb aturada a les Terres de l’Ebre, i de l’Euromed
quan s’aturi, de manera que no signifiquin cap greuge tarifari respecte a les que
s’apliquen avui dia als trens d’alta velocitat que connecten Girona, Lleida i Tarragona
amb Barcelona.
5è. Demanar al Govern espanyol la reforma, rehabilitació, ampliació i adequació de
l’estació de trens de l’Aldea–Amposta–Tortosa, de les seves infrastructures, per prestar
més serveis i de més qualitat als viatgers (atenció, zona d’espera, cafeteria o compra de
bitllets), com també donar resposta a les necessitats actuals i futures dels usuaris
(viatgers o combois ferroviaris).
6è. Demanar al Govern espanyol l’ampliació i adequació de la zona d’aparcaments de
l’estació de trens de l’Aldea–Amposta–Tortosa.
7è. Que es traslladi aquest acord al Ministeri de Fomento, a la Comissió de Fomento del
Senat, a tots els partits amb representació al Congrés de Diputats i al Parlament de

Catalunya, al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i al delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Adam Tomàs en els seus termes.
El Regidor Sr. Germà Ciscar mostra el recolzament del Grup de PxC a la moció,
indicant la necessitat de fer una reflexió de la discriminació de les Terres de l’Ebre
respecte la resta de Catalunya, cosa que fa 20 anys quan es va traslladar no entenia;
però, que ara si entén.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que donaran suport a la moció per tal de formular
una nova reclamació de responsabilitat als Governs sobre un tema recurrent.
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU també votarà a favor de la moció per quant el
servei que rep el territori no és de rebut; però, tant el ferroviari com el viari, com així ho
va fer constar al nou Conseller de Territori i Sostenibilitat en la visita a Amposta
referint-se a un article que parlava de Catalunya a dues velocitats, demanant una
discriminació positiva en favor de les Terres de l’Ebre per solucionar les mancances que
sofreixen.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar
la moció transcrita.
MOCIÓ D’ESQUERRA SOBRE EL 50È. CONCERT POPULAR DE BANDES DE
MÚSICA.
Tot seguir es dona lectura a la moció que literalment diu:
“Atès que la Festa Major d’Amposta de 2013 serà el bressol de la cincuentena edición
del Concert Popular de les Bandes de Música, a càrrec de la Unió Filharmònica i la Lira
Ampostina;
Atès que aquest acte representa una oportunitat extraordinària per potenciar el
coneixement públic de l’activitat que desenvolupen les bandes de música de la nostra
localitat i que l’interès de la ciutadania per participar en aquest esdeveniment, lluny de
decaure amb el pas del temps, s’ha consolidat fins al punt que hi ha dificultats per
encabir la munió de persones que es desplacen anualment a aquesta cita tan
emblemàtica;
Atès que l’equip de Govern de l’Ajuntament d’Amposta ha expressat de manera
reiterada el seu compromís polític per enfortir la cultura del nostre municipi i preservarne les principals tradicions, perquè aquesta és la via que garanteix la supervivència dels
trets identitaris que singularitzen la societat en què vivim;
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Impulsar la creació d’una Comissió per a l’Organització del Concert Popular de les
Bandes de Música, com a òrgan d'impuls, de coordinació i d'assessorament del Govern
de l’Ajuntament d’Amposta, amb l'objectiu de garantir-ne la qualitat i la promoció més
adient. Aquest organisme estarà integrat pels representants que designin les bandes de
música de la Lira Ampostina i la Unió Filharmònica, així com pels representants de la
corporació municipal i els funcionaris de l’Ajuntament que es considerin més escaients.
2. Afavorir la materialització de les conclusions a les quals arribi la Comissió per a
l’Organització del Concert Popular de les Bandes de Música, tenint en compte que,
enguany, se’n celebrarà la cinquantena edició.”

Intervencions dels membres:
La moció es defensa en el termes en que ha estat formulada pel Regidor Sr. Adam
Tomàs.
Els Regidors Srs. Germà Ciscar i Antoni Espanya manifesten el suport a la moció dels
Grups de PxC i PSC – PM, respectivament.
El Sr. Alcalde indica que el Grup de CiU votarà en contra de la moció assenyalant que
no es considera adient crear una comissió per cada acte que suposi un aniversari
important; tot i allò, considera el concert és un acte vital dintre del programa de la Festa
major i des de la Regidoria es té en compte aquest caràcter per donar-li la importància
que li correspon, per aquest motiu estan previstes reunions amb els representants de les
Societats musicals amb la finalitat de cercar tot allò que pugui significar que el concert
tingui el ressò que mereix, sobretot en complir enguany el 50è. aniversari. En quant als
Grups municipals la Comissió de cultura i festes és el marc on es poden fer, com
sempre, les aportacions que tinguin per convenients.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la moció ha estat presentada per tal de que les
Bandes es sentin més recolzades, en cap cas per pretendre tenir representació en la
comissió que es proposa crear. El Sr. Alcalde repeteix la consideració de primordial del
concert i la cura extrema que es posa per aconseguir el relleu corresponent, per aquest
motiu es fan reunions amb les Entitats i els Directors de les Bandes per polir aspectes
(com ara el canvi d’ubicació de les Bandes de l’any 2012), arribant, fins i tot, si es creu
que s’ha de mantenir la plaça de l’Ajuntament com lloc de celebració del concert a
preveure-ho en el projecte tècnic de remodelació de la plaça i el carrer Major.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra, els 3 membres del Grup del PSC – PM i
el del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU,
acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL PSC – PM SOBRE EL PROGRAMA PREPARA.
Seguidament es dona compte de la moció que literalment transcrita diu:
“Conscients de la situació greu en que es troben milers d’ampostins i ampostines, en
situació d’atur, segons les darreres dades de desembre de 2012 n’hi ha inscrits a l’OT
d’Amposta, 2104, i que molts d’ells ja no tenen cobertura de cap tipus, ni prestació
econòmica ni subsidi per càrregues familiars, i que l’últim recurs era acollir-se al
programa PREPARA.
Tenint en compte que la darrera modificació d’aquest programa i l’entrada en vigor de
la darrera pròrroga del programa PREPARA, per part del Govern de l’Estat, ha suposat
l’exclusió de pràcticament el 90 % dels potencials beneficiaris, i que en aquest moment
a la comarca del Montsià tant sols es beneficien d’aquest programa 177 persones,
excloent entre d’altres els joves i els que no tenen càrregues familiars, i que s’ha limitat
també l’accés a subsidis als majors de 45 anys, sense càrregues familiars, i s’ha
augmentat l’edat per percebre l’ajut especial per als majors de 52 anys passant el
requisit a ser majors de 55 anys.
Tenint en compte que el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha decidit renovar la
contractació, al personal de l’Oficina de Treball d’Amposta que fan tasques d’orientació
laboral, mitjançant un pla d’ocupació que tant sols garanteix la prestació de servei fins
el mes de març d’enguany i que, en canvi, el nivell d’aturats a la comarca del Montsià

segueix en augment respecte al mateix període de l’any anterior, ara n’hi ha 6034
persones, sense comptabilitzar les que estan en formació ocupacional o en millora
d’ocupació, com els que estan en ERO, que segons els criteris estadístics no es
consideren aturats.
Tenint en compte que les Polítiques Actives d’Ocupació de l’any 2012, van sortir a
mitjans del mes de desembre del 2012, i que els cursos suposen una oferta molt
limitada, per al grau de demanda i necessitat formativa dels aturats d’Amposta i de la
comarca del Montsià.
Per tot això, el grup municipal del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta, proposa al Ple
d’aquesta corporació l’adopció dels següents acords:
Primer: Demanar al Govern de l’Estat, que prorrogui el programa PREPARA, que
finalitza el proper mes de febrer de 2013, tal i com estava regulat en el Reial Decret-Llei
1/2011, per aconseguir un grau de cobertura major, dotant-lo de suficient partida
pressupostària, per tal de donar estabilitat al programa, i garantir la transició a
l’ocupació mitjançant l’orientació personalitzada.
Segon: Demanar a la Generalitat de Catalunya que doti i mantingui les places de treball,
de l’Oficina de Treball d’Amposta, que dóna servei a tota la comarca del Montsià, tenint
en compte l’impacte negatiu en l’evolució de l’atur a la nostra ciutat i comarca en els
darrers anys, i el benefici que suposa en quant a servei de proximitat.
Tercer: Exigir a la Generalitat i al Govern de l’Estat una major i millor coordinació en
les Polítiques Actives d’Ocupació i en general en totes les polítiques formatives, per tal
de garantir una oferta formativa suficient i adaptada a les necessitats i requeriments de
les persones en atur i dotar-les de eines i recursos, aconseguint una millor coordinació
entre les PAO i les prestacions i ajuts econòmics, que possibilitin una millor sortida
laboral, evitant alhora que quedin exclosos del cada vegada més exigent mercat laboral i
siguin una potencial causa d’exclusió social.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Joan Castellano.
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC a la moció indicant
que aquesta moció no pot ser un brindis al sol, sinó que ha de servir per a denunciar
l’actuació del govern retallant diners a la gent que ho necessita per lliurar-los a les
entitats bancàries.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el Grup d’Esquerra és sensible a la situació
actual i donarà suport a la moció, sabent que a l’Estat poc cas en faran i poc seny
posaran seguint amb actuacions com les de creació del banc dolent; amb aquesta
actuació fan que la distància entre classes sigui cada cop superior, amb la conseqüència
de que els ciutadans cada com mantinguin una posició més crítica envers el govern, tot i
el que ha dit des de la seva posició han de seguir fent força i lluitant per evitar es
mantingui aquesta línia d’actuació.
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU comparteix les exposicions fetes pels portaveus
de la resta de Grups municipals, dinant suport a la moció.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar
la seva aprovació a la moció que ha estat transcrita.
MOCIÓ DE PXC PER ESTUDIAR UNA TARIFA ESPECIAL PER ALS CASOS DE
FUITES D’AIGUA.

A continuació es dona lectura a la moció que diu:
“A l’ajuntament del Vendrell s’aplicarà una tarifa especial en el cas que es detecti que
un usuari ha patit una fuita en el subministrament.
En el servei s’aplicarà una reducció que consistirà en l’eliminació de la tarificació del
bloc 4, que és molt més car.
Amb l’ordenança el que es busca es evitar que el usuari carregui amb l’elevat cost del
consum d’aigua quant en realitat no l’ha utilitzat.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensa en els termes que ha estat presentada pel Regidor Sr. Germà
Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya indica que el Grup del PSC – PM votarà a favor de la
moció tot i que li consta que l’empresa concessionària ofereix una assegurança per
aquestos casos essent bo mirar de compaginar-ho.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra, com ja va dir en la Junta de
portaveus donarà suport a la moció, estant a l’espera de saber si la concessionària del
servei té alguna mesura implantada per aquests casos.
El Sr. Alcalde manifesta el suport del Grup de CiU a la moció dient que abans de
contractar la concessió del servei l’Ajuntament tenia establerta una mesura per aquests
casos. En qualsevol cas demanarà un informe a Secretaria sobre l’afectació a la
concessió que suposaria implantar alguna mesura al respecte i acaba dient que quan es
donen aquestos casos s’intenta que s’apliqui la mesura anterior a la concessió a que s’ha
referit.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
aprovar la moció que ha estat transcrita.
MOCIÓ DEL PSC – PM SOBRE EL SERVEI DE GOSSERA MUNICIPAL.
Tot seguit es dona lectura a la moció següent:
“La ciutat d’Amposta disposa des de fa anys d’un servei de gossera municipal que atén
les necessitats de la ciutat en aquest aspecte. Aquest servei te un important cost i en
moments puntuals te una afluència important d’animals.
A la vegada, a la ciutat hi ha un grup de gent sensible en la problemàtica de la protecció
dels animals de companyia abandonats que estarien disposats a emprar part del seu
temps lliure en col·laborar en el manteniment d’aquestes instal·lacions.
Creiem que es podrien conciliar els interessos dels gestors de la gossera i de la gent
interessada en col·laborar amb aquest equipament, la qual cosa suposaria una
disminució dels costos per la feina voluntària que aquest col·lectiu estaria disposat a fer.
Per aquests motius proposa que el Ple de l’Ajuntament d’Amposta l’adopció dels
següents acords:
Que s’estudiï una fórmula de col·laboració entre les persones d’Amposta que
voluntàriament volen aportar el seu temps en el manteniment de les instal·lacions i
animals de la gossera municipal.
Que es fase difusió de la proposta a traves dels mitjans de comunicació una vegada
estigui aprovada en l’àmbit de la comissió informativa municipal corresponent.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Antoni Espanya en els termes en que apareix redactada.

El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que el Grup de PxC recolzarà la moció i aprofita per
felicitar per la bona gestió de la gossera municipal respecte la d’altres municipis com
Tortosa.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el suport del Grup d’Esquerra a la moció
considerant molt positiva l’existència d’un grup de gent disposada a col·laborar, tenint
en compte l’aprovació del Reglament del voluntariat es podria aprofitar per tirar
endavant aquesta voluntat de col·laboració.
El Sr. Alcalde diu que donaran suport a la moció sempre que aquesta actuació es
coordini amb l’Associació protectora dels animals d’Amposta.
El Regidor Sr. Antoni Espanya accepta la proposta del Sr. Alcalde, indicant que el
Regidor delegat deurà tutoritzar aquesta coordinació en tant els consta que ha hagut
alguna fricció.
Amb el matís proposat per l’Alcaldia acceptat per Grup proposant de la moció, el Ple de
la Corporació, per unanimitat, acorda prestar-li la seva aprovació.
PRECS I PREGUNTES
Tot seguit es dona compte de la pregunta presentada per escrit pel Grup municipal
d’Esquera d’Amposta, que diu:
“1. Que durant la legislatura 2007-2011 l’Ajuntament d’Amposta va arribar a un acord
amb la Generalitat de Catalunya per finançar un nou pavelló poliesportiu, que donaria
resposta a l’alumnat de l’Institut de Tecnificació, el jovent que participa en programes
de millora del rendiment esportiu mitjançant el Centre de Tecnificació i l’ampli teixit
associatiu de la ciutat, que en aquests moments no gaudeix de prou temps de les
instal·lacions actuals per poder desenvolupar la seva activitat.
2. Que l’Ajuntament d’Amposta va aprovar, amb els únics vots favorables dels regidors
de CiU, el Pressupost per a l’exercici 2013 sense cap partida que fes referència a la
construcció d’aquest nou pavelló.
3. Que l’article 20 del Reglament Orgànic Municipal preveu la contestació ordinària en
sessió plenària de preguntes plantejades per escrit.
Per la qual cosa, SOL·LICITO:
Que l’Ajuntament d’Amposta ens informi, en la propera sessió que durà a terme el Ple
d'aquest Ajuntament, si ha rebut cap comunicat de la Generalitat de Catalunya pel que
fa al finançament d’aquesta actuació i del període en què es preveu que s’iniciaran les
obres, atès que el retard que s’acumula ja supera els dos anys.”
El Sr. Alcalde respon que l’Ajuntament té la confirmació escrita de l’atorgament d’una
subvenció de la Generalitat per import d’1.200.000 €., havent d’aportar l’Ajuntament la
resta del cost de l’obra. La subvenció es concretarà mitjançant un préstec amb l’Institut
Català de Finances que encara no s’ha formalitzat. L’equip de govern està en contacte
amb la Secretaria General de l’Esport i la Conselleria d’Ensenyament i ha demanat per
escrit reunions per tractar aquest tema. A l’Ajuntament l’interessa molt poder realitzar
la construcció del pavelló i té la voluntat de fer-ho l’any 2013 o 2014, havent-se de
disposar del finançament de la Generalitat per escrit i signat.
El Regidor Sr. Germà Ciscar pregunta si s’ha rebut l’informe sobre personal que
l’Ajuntament ha demanat, respon el Sr. Alcalde que dels dos demanat se n’ha rebut un i
l’altre encara està pendent. El Sr. Ciscar es refereix a unes declaracions del Sr. Alcalde
sobre si s’haurien de demanar els seus antecedents penals i diu que en lliurarà un

certificat a l’Ajuntament. Segueix preguntant si l’Arquitecte municipal cobrarà aquest
mes el que li correspon per Llei, responent el Sr. Alcalde que a partir dels informes que
es rebin de forma immediata s’ajustarà l’actuació, si allò és necessari, al que legalment
correspongui, indicant que li sap molt greu que un assumpte de caràcter merament
administratiu es judicialitzi. En qualsevol cas el funcionari continuarà percebent les
seves retribucions fins que es manifesti el Jutjat. El Sr. Ciscar pregunta si en cas que es
demostri que s’ha cobrat de forma indeguda el Sr. Alcalde dimitirà del seu càrrec.
Respon aquest que assumirà les responsabilitats que li pertoquen com a màxim
representant que és de l’Ajuntament, sense que tingui cap problema, per suposat, en que
la Llei s’apliqui de forma absolutament correcta, en tot cas els Grups municipals tenen
l’opció de presentar qualsevol moció i si volen de demanar la seva dimissió. El Regidor
Sr. Germà Ciscar diu que no hi ha problema, simplement no es dona compliment a la
legalitat i per aquest motiu ha preguntat si dimitirà si és responsable d’aquest
incompliment, atès que el Grup de CiU va votar en contra de la moció presentada pel
seu Grup, no estant content d’haver fet anar l’Alcalde al Jutjat. El Sr. Alcalde torna a
repetir que no defuig cap responsabilitat com a màxim representant de la Institució;
però, que s’està donant compliment a un acord plenari de 2001, quan ell no era Alcalde.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que ell era Regidor quant l’any 2007 o 2008 va
sorgir el problema de que l’Arquitecte municipal havia confeccionat projectes per a
GURSAM,. la qual cosa suposava una il·legalitat prescrita i en quant a l’actuació
d’aquest en la Societat per la minsa quantia de les retribucions van arribar a un acord
unànime de tots els Grups respecte aquesta participació. El Sr. Alcalde diu que ell s’ha
referit a un acord de l’any 2001 i no a aquest que ha esmentat el Sr. Espanya.
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les preguntes següents:
1. S’ha rebut la comunicació de l’arxiver comarcal acomiadant-se i al mateix temps
apareixen declaracions de la Regidora de Cultura, sobre aquest equipament i el Centre
d’arts visuals, demana s’informi. El Sr. Alcalde respon que l’Ajuntament compleix les
obligacions assumides en el conveni subscrit a l’efecte amb la Generalitat de Catalunya
i el Consell Comarcal del Montsià: contractació d’un arxiver i assumpció de despeses de
subministraments, manteniment i neteja. El Consell Comarcal havia de contractar
l’arxiver comarcal amb els recursos atorgats pel Departament de Cultura; però, en
haver-se retardat el lliurament d’aquestos recursos econòmics no s’ha pogut renovar la
contractació de l’arxiver, si bé sembla que aquest problema es solucionarà de forma
ràpida. En quant al Centre d’arts visuals el que s’està fent es cercar recursos per al seu
funcionament amb la finalitat de que continuï inclòs en la Xarxa de centres d’aquest
tipus.
2. El Sr. Alcalde ha manifestat que s’havia arribar a un acord per resoldre el tema de
l’enllumenat del pont penjant, demana expliqui quin ha estat l’acord. Explica el Sr.
Alcalde que l’Ajuntament, mitjançant un conveni aprovat; però, encara no signat,
assumirà la titularitat de les instal·lacions i el seu manteniment, encara que prèviament
el Ministeri lliurarà la totalitat del material necessari per a la seva posta en marxa.
El Regidor Sr. Adam Tomàs formula el prec en relació a la denúncia judicial presentada
per PxC aquesta s’ha de desvincular de la declaració pel Ple de compatibilitat.
Pregunta el Sr. Tomàs sobre la queixa que ha rebut sobre al toxicitat dels arbres plantats
al Parc de Xiribecs per quant sembla s’hagin intoxicat alguns animals. El Sr. Alcalde
respon que pel que sembla els arbres són els que es van trasplantar del carrer Verge del

Pilar si bé fins ara mai s’havia donat cap queixa al respecte. En tot cas estaran damunt i
demana que s’informi als propietaris que presentin una reclamació escrita.
URGÈNCIES.
S’aprova per la unanimitat dels membres del Ple la urgència de les qüestions no incloses
en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ESQUERRA DE SUPORT A LA
DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE
CATALUNYA.
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu:
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut
següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català,
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de
la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les
institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat
un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i
promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de
Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un
Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de
les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per
una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de
juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre
de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la
ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la
voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per
a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i
el conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com
un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.

– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin
aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques,
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els
mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, els grups municipals de CiU i Esquerra d’Amposta proposen al Ple
municipal l'adopció dels acords següents:
Primer. Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes que ha estat presentada el Regidor Sr. Josep Manel
Ferré.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que l’historia l’apassiona i en la moció hi figuren
dades que li criden l’atenció, pregunta quan Catalunya s’ha manifestat democràticament
o d’on surt que durant el segle XVII es va potenciar l’autonomia de Catalunya, els que
han redactat la moció s’han lluït amb aquestes dades, quant està segur que a
l’Ajuntament hi ha Regidors que haurien redactat millor la moció, en qualsevol cas ho
considera trist i lamentable. Segueix dient que es contesta negativament a la pregunta
sobre si la declaració de sobirania té cap impacte jurídic, el que motiva abstencions
com la CUP. Pregunta si ha valgut la pena tenir l’acció de govern 2 mesos aturada amb
una declaració que només ha servit a CiU per tapar els assumptes de corrupció. No
entenent la posició adoptada per ERC. El que s’ha de fer es posar-se a treballar per
solucionar els problemes de Catalunya i enlloc només s’ofereix un paper que no serveix
per a res, en tot cas s’ha de fer la consulta com a manifestació del dret a decidir; però,
treballant per solucionar els problemes reals de la gent, ja que es cobra per això. Pel que
ha dit s’abstindrà en la votació.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que com saben en el sí del PSC no hi ha unanimitat
sobre aquest aspecte, per tant tractar-se de sentiments i per no entrar en contradiccions
el Grup municipal ha optat per la llibertat de vot i anuncia que els seus membres votaran
en la forma següent: el Regidor Sr. Joan Castellanos votarà a favor de la moció, la
Regidora Sra. Lluïsa Lizarraga votarà en contra i ell s’abstindrà en la votació.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el suport del Grup d’Esquerra a la moció i diu
que no és voluntat d’ERC que Plataforma per Catalunya entengui el que està fent, com
tampoc que Esquerra entengui les posicions de Plataforma. Felicita els membres del
Grup del PSC per la mostra que han donat del que ha de ser el dret a decidir. En quant a
la moció, com ha dit li donen suport per compartir la declaració aprovada en la seva

totalitat amb a finalitat de que el poble de Catalunya pugui decidir el que vol ser.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que està d’acord amb que es pugui exercir el dret a
decidir, però no ho està en perdre vel temps i tapar la corrupció.
El Sr. Alcalde diu que algun criteri tindran els que han redactat la declaració. El Sr.
Ciscar diu que la redacció entén ha vingut dels partit i que també ha manifestat el
convenciment de que els Regidors de l’Ajuntament tenen capacitat per poder haver
redactat una moció que no digui barbaritats. El Sr. Alcalde diu que la proposta ha degut
ser redactada pels serveis jurídics els quals algun criteri tindran; però, que no entren en
la discussió sobre la seva correcció.
Després de les intervencions que han estat transcrites, el Ple de la Corporació, per
majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, els 6 membres del
Grup d’Esquerra i del Regidor Sr. Castellano del Grup del PSC – PM, l’abstenció del
Regidor Sr. Antoni Espanya del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el
vot en contra de la Regidora del Grup del PSC – PM Sra,. Lluïsa Lizarraga, acorda
aprovar la moció que ha estat transcrita.
ADHESIÓ AL CONVENI PER LA CREACIÓ D’UN FONS SOCIAL
D’HABITATGES.
Vist el conveni per a la creació de fons socials d’habitatge, subscrit entre els Ministeris
de Foment, Economia i Competitivitat i Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies i diferents entitats de crèdit en data 17 de gener de
2013.
Atenent que el pacte setè del conveni indicat preveu la possibilitat de que les entitats
locals s’adhereixin al mateix amb la finalitat de desenvolupar un seguit de funcions per
al compliment dels objectius del conveni.
Atenent que es considera convenient l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al conveni,
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, dels 6 membres del Grup d’Esquerra i dels 3 membres del Grup del PSC – PM i
l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al conveni per a la creació de
fons socials d’habitatge, subscrit entre els Ministeris de Foment, Economia i
Competitivitat i Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies i diferents entitats de crèdit en data 17 de gener de 2013.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura de
la documentació necessària per formalitzar l’adhesió aprovada.
TERCER. Donar trasllat del present acord, juntament amb els documents necessaris per
l’adhesió al conveni a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que e Grup de PxC s’ha abstingut en la votació, per
quant consideren que tot i que el conveni és millor que res no és altra cosa que un rentat
de cara.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM veu l’actuació més com
un gest simbòlic lluny de les necessitats reals de la societat, però la iniciativa els sembla
bona.
El Regidor Sr. Adam Tomàs indica que el Grup d’Esquerra veu una incoherència en que
una família desnonada torni al pis que era seu i que els hagués agradat veure la

distribució dels habitatges entre municipis.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les quinze hores i quatre minuts i de tot el que s’ha tractat es formula la
present acta de la que, com a Secretària, certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

