ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 25 DE MARÇ 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
Sra. Júlia Barberà Manrique
Sr. Daniel Forcadell Ferreres
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat
Sr. Antoni Espanya Forcadell
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert
Sr. Joan Castellano Masdeu
Sr. Germán Ciscar Pastor
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-cinc de març 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 ordinària del dia 25 de febrer de
2013
2. Donar compte de les contractacions d’urgència
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia número 199 a 302 de 2013
4. Aprovar, si s’escau, l’encàrrec de gestió d’un servei a favor de l’Hospital Comarcal,
SA
5. Aprovar, si s’escau, el nomenament de la Secretària del Consell d’Administració de
l’Hospital Comarcal, SA
6. Modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais

Naturals de la Comarca del Montsià
7. Aprovació del Conveni de Gestió i Transferència de l’Arxiu Comarcal
8. Cessió ús del local de l’Hotel d’Entitats
9. Aprovació inicial de l’expedient número 4 de modificació del pressupost per crèdits
extraordinaris i a suplements de crèdits
10. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, corresponent a
factures dels anys anteriors
11. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 7, reguladora de
la Taxa d’Expedició de Documents Administratius
12. Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal
corresponent a l’exercici 2012
13. Moció del Grup Municipal PXC per Obrir la porta del darrera del Cementiri
14. Moció del Grup municipal de PXC per tal de que el Local del carrer Jacint
Verdaguer, número 36, compleixi la Llei
15. Moció del grup Municipal de PXC en contra de la supressió de la paga
extraordinària als funcionaris de Catalunya 2013
16. Moció del Grup Municipal d’Esquerra sobre les Normes d’Ús de la Sala de Premsa
de l’Ajuntament d’Amposta i els mitjans de Comunicació Públics
17. Moció del Grup municipal d’Esquerra per la Creació d’una convocatòria d’ajuts per
a l’adquisició de llibres de text
18. Moció del Grup municipal d’Esquerra en Defensa del Model de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Manteniment de la Delegació a les Terres de
l’Ebre
19. Moció del Grup municipal d’Esquerra per un Nou Mapa Educatiu al municipi
d’Amposta
20. Moció del Grup municipal del PSC-PM respecte a la ubicació de l’escola d’Art i
Disseny municipal
21. Moció del Grup municipal del PSC-PM per demanar a la Generalitat el pagament
dels ajuts agroambientals als pagesos arrossers del Delta
22. Moció del Grup municipal PSC-PM de Declaració de suport davant de l’anunci de
l’empresa Ercros de presentar un ERO de 156 treballadors de la factoria de Flix
23. Precs i Preguntes
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords:
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
25 DE FEBRER DE 2013.
Després de demanar-se pel Regidor Sr. Germà Ciscar un aclariment sobre el sentit del vot
del Grup de CiU en la moció presentada pel Grup de PxC i refermar-se que fou contrari a
l’aprovació de la moció com figura a l’esborrany de l’acta. Per unanimitat, s’aprova
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 25 de febrer de 2013.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• M.Z.H i J.F.G.G com a peons de la parada de sementals del 16 de març al 16 de

juny de 2013.
• J.D.C, com a monitor integrador social pel Centre Obert Juvenil, 21 hores
setmanals, del 10 de març al 9 de setembre de 2013.
• J.D.C, com a monitor integrador social del departament d’ensenyament, 15
hores setmanals, de l’1 d’abril al 31 de juliol de 2013.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 199 A 302 DE 2013.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1431 a 1462 de 2012 i números 1 a
198 de 2013, restant el Ple assabentat.
APROVAR, SI S’ESCAU, L’ENCÀRREC DE GESTIÓ D’UN SERVEI A FAVOR
DE L’HOSPITAL COMARCAL, SA.
Atenent que aquest Ajuntament té creat el servei de Centre de tecnificació esportiva de
les Terres de l’Ebre, el qual incorpora la Residència d’esportistes, la qual presta el
servei de menjador als esportistes.
Atenent que la societat Hospital Comarcal d’Amposta, Societat Anònima Municipal, té
la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament d’Amposta per a la realització
de prestacions determinades, segons resulta de l’article 1 dels estatuts socials.
Atenent que la societat Hospital Comarcal d’Amposta, Societat Anònima Municipal, té
per objecte social, entre d’altres, els serveis de càtering i menjar a domicili.
Atenent que l’article 4.1,n) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, exclou de l’àmbit d’aplicació de la
mateixa els negocis jurídics pels quals s’encarregui una determinada prestació a les
entitats que tinguin la condició de mitjà propi i servei tècnic.
Atenent el que disposa l’article 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, respecte els encàrrecs de gestió
realitzades per l’administració als ens que tenen la consideració de mitjans propis.
Atenent que en qualsevol cas els encàrrecs de gestió que per part de l’Ajuntament
d’Amposta es puguin realitzar a Hospital Comarcal d’Amposta, Societat Anònima
Municipal, han de ser expressament autoritzats pel Ple de la Corporació, per així estar
previst a l’article 1 dels estatuts socials.
Per l’anterior, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’encàrrec de gestió del servei de càtering per a la Residència
d’esportistes del Centre de tecnificació esportiva de les Terres de l’Ebre a Hospital
Comarcal d’Amposta, Societat Anònima Municipal.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada, Direcció del Centre de
tecnificació esportiva de les Terres de l’Ebre i Intervenció de fons.
APROVAR, SI S’ESCAU, EL NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’HOSPITAL COMARCAL, SA.
En data 21 de desembre de 2012, la Junta General de l’Hospital Comarcal d’Amposta,
SA va procedir ha modificar la redacció dels articles 1r. i 15è. dels Estatuts Socials de
l’Hospital Comarcal d’Amposta, SA.
D’acord amb la modificació introduïda en la redacció de l’article 15 d’aquests Estatuts
es diu: “El Consell d’Administració estarà assistit pel Secretari/a, Interventor/a o per

funcionari/a amb suficient capacitat, de l’Ajuntament d’Amposta que expressament es
designi per acord de Ple”.
A proposta de l’Alcaldia, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels
11 membres del Grup de CiU i el del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 6
membres del Grup d’Esquerra i dels 3 membres del Grup del PSC - PM, adopta els
següents acords:
PRIMER. Designar a la Sra. A.O.F com a secretària del Consell d’Administració de
l’Hospital Comarcal d’Amposta, SA
SEGON. Comunicar el present acord a la interessada, a la Presidència de L’Hospital
Comarcal d’Amposta, SA i a la Secretària municipal
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra considera que, en ser la
societat de capital 100 per 100 municipal, la secretaria del consell d’administració
deuria recaure en la Secretària general de la Corporació. El Sr. Alcalde respon que en
cap de totes les societats del grup de salut que coneix actua com a secretari del Consell
d’administració el Secretari o Secretària general de l’Ajuntament respectiu.
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I
GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 4 de juliol de 2012,
aprovà definitivament la creació i la constitució del Consorci per a la protecció i gestió
dels espais naturals de la comarca del Montsià, els estatuts pels quals se'n regirà
l'actuació i la integració de l’Ajuntament d’Amposta en el mateix.
Atenent que el Ple del Consorci indicat, en sessió del dia 25 de setembre de 2012 va
aprovar la modificació dels estatuts del Consoci per la incorporació en el mateix dels
municipis de Sant Carles de la Ràpita i Santa Bàrbara i altres modificacions estatutàries.
Atenent el que disposen els articles 322 i 313 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vistes les competències atribuïdes al plenari per l’article 52.2 b) del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consoci en el sentit
següent:
• Incorporació en el Consorci dels Ajuntaments de Sant Carles de la Ràpita i Santa
Bàrbara.
• Incorporar a l’article 8 un nou apartat amb al redacció següent: “h) Promoure
activitats respectuoses amb el medi natural, cultural i social, que facin possible
un model de turisme sostenible.”
• Modificar la referència al Consorci de Museu Comarcal del Montsià existent als
articles 1, 11, 18 i 21 per “Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre”.
SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació dels estatuts aprovada en l'acord
anterior, per un període de trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última de les
publicacions de l'anunci en el Butlletí oficial de la Província o en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de poder ser examinats i, si escau, formular les
reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents, de conformitat amb el que

disposa l'article 313, en relació amb el 160, del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals. Els estatuts s'entendran aprovats definitivament si en aquest termini no
es formulen reclamacions ni al·legacions.
A aquests efectes, es delega en el Consorci per a la protecció i gestió dels espais
naturals de la comarca del Montsià, com entitat coordinadora, per tal que procedeixi a la
publicació conjunta i unificada dels acords relatius al procediment.
APROVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ I TRANSFERÈNCIA DE L’ARXIU
COMARCAL.
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar entre el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Montsià i aquest
Ajuntament d’Amposta, per a la gestió i transferència de l’Arxiu Comarcal del Montsià.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
estableixen la possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració
amb altres administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions
d’interès per al municipi.
Atès que el funcionament de l’Arxiu Comarcal del Montsià en aquesta Ciutat
d’Amposta significa que el contingut del conveni resta inclòs en les esmentades
actuacions d’interès municipal.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, els 3 membres del Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC i
l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Montsià i aquest
Ajuntament d’Amposta, per a la gestió i transferència de l’Arxiu Comarcal del Montsià.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés per a la signatura del
conveni aprovat.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Adam Tomàs exposa que al punt sisè del conveni es determina que la
Generalitat de Catalunya destinarà un tècnic superior a l’Arxiu; saben que avui dia
aquesta obligació no es compleix, per tant pregunta si s’està aprovant un conveni sabent
que una part dels signants no complirà amb les obligacions reconegudes. Respon el Sr.
Alcalde que en una reunió recent amb el Secretari general del Departament de Cultura i
el Cap de servei d’Arxius es va arribar a un acord de que el Departament destinaria el
tècnic a l’Arxiu, si bé compartit amb l’Arxiu de la Terra Alta, de tal forma que dilluns,
dimecres i divendres estaria a l’Arxiu del Montsià i dimarts i dijous al de la Terra Alta,
podent destinar aquestos dos dies de la setmana l’arxiver municipal a l’Arxiu comarcal
per mantenir-lo obert tots els dies de la setmana. Aquesta adscripció no podrà fer-se
mitjançant un funcionari donada la prohibició de convocatòria de noves places, i per
tant es seguirà realitzant com fins ara amb l’assignació de recursos econòmics als
Consells comarcals amb la finalitat que siguin aquestos qui contractin el tècnic.
CESSIÓ ÚS DEL LOCAL DE L’HOTEL D’ENTITATS.
Atès que aquest Ajuntament d’Amposta és propietari de les finques següents:
a) "Finca número 12. Està constituïda per un local comercial situat a la planta baixa de

l’edifici, assenyalat amb el número 11, el qual ocupa una superfície construïda de 150,80
m2., està sense distribució interior i té terrassa. Mirant-lo des del carrer Verge del Carme,
confronta: front: amb el mateix carrer; fons, amb cuarto d’ET i amb passadís distribuïdor;
dreta, amb local número 8; i esquerra, amb cuarto d’ET i carrer Sant Vicent. S’accedeix al
mateix mitjançant porta que dona a vestíbul i portal de l’edifici que a la seva vegada obre
porta als carrers Sant Vicent i Buenos Aires i mitjançant porta independent que s’inicia al
carrer Verge del Carme. Quota: a efectes de beneficis i càrregues per raó de comunitat i
respecte el valor total de l’immoble se li assigna una quota del 2,20 per 100.”
Figura inscrita al Registre de la Propietat d’Amposta-1 al volum 3907, foli 15, finca
número 46857.
b) "Urbana. Finca número 9 constituïda per un local comercial situat a la planta baixa de
l'edifici assenyalat amb el número 8, situat a Amposta, Passeig Buenos Aires, número
17-23, amb una superfície construïda de 101,19 m2 i una d'útil de 92,88 m2. Sense
distribució interior. Mirant-lo des del carrer Verge del Carme, confronta: front, amb la
mateixa; fons, amb passadís distribuïdor; dreta, amb local número 9 i esquerra amb
local número 11. Accés; s'accedeix al mateix mitjançant porta que dona a l'entrada,
vestíbul i portal de l'edifici, que a la seva vegada obre les portes als carrers Sant Vicent i
Buenos Aires. Quota: a efectes de beneficis i càrregues per raó de la comunitat i
respecte el valor total de l'immoble se li assigna una quota de 1,48 per 100."
Figura inscrita al Registre de la Propietat d'Amposta, al volum 3907, foli 9, finca
número 46854.
c) "Urbana. Finca número 10 constituïda per un local comercial situat a la planta baixa
de l'edifici assenyalat amb el número 9, situat a Amposta, Passeig Buenos Aires,
número 17-23, amb una superfície construïda de 134,86 m2 i una d'útil de 122,20 m2.
Sense distribució interior. Mirant-lo des del carrer Verge del Carme, confronta: front,
amb la mateixa; fons, amb passadís distribuïdor; dreta, amb local número 3 i esquerra
amb local número 8. Accés; s'accedeix al mateix mitjançant porta que dona a l'entrada,
vestíbul i portal de l'edifici, que a la seva vegada obre les portes als carrers Sant Vicent i
Buenos Aires i mitjançant porta independent que dona al carrer Verge del Carme.
Quota: a efectes de beneficis i càrregues per raó de la comunitat i respecte el valor total
de l'immoble se li assigna una quota de 1,97 per 100."
Figura inscrita al Registre de la Propietat d'Amposta, al volum 3907, foli 11, finca
número 46855.
Atès que sobre els 3 locals descrits l’Ajuntament ha executat les obres “Hotel d’entitats”
que han donat com a resultat la possibilitat de que en el mateix es puguin ubicar un
màxim de 21 entitats o associacions del municipi, les quals mitjançant la figura de
cessió d’ús, podran destinar-los a seu social i a finalitats socials i culturals.
Atès que s’ha instruït expedient per la cessió de l’ús en concepte de precari dels locals a
diferents entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi per tal de destinar-lo a seu
social i activitats de caràcter cultural i social.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 28 del dia 2 de febrer de
2013, sense que durant aquest termini s’ha formulat cap al·legació o reclamació.
Atès que s’ha donat compte de l’expedient al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Atès que s’han complert tots els requisits establerts als articles 211 i següents del Decret

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i, els articles 75 i 76 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, per acordar l’esmentada cessió
gratuïta, que es considera d’interès per al municipi. D’altra banda, la privació de la
propietat de l’ús del bé esmentat no representa cap perjudici, atès l’interès social i cultural
que es pretén satisfer amb la cessió de l’ús, i donat el caràcter a precari de la cessió del
mateix.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Cedir l’ús en concepte de precari els local de l’Hotel d’entitats ubicat a l’edifici
de l’antiga Central d’aigües a les entitats següents: Agrupació de penyes i comissions
taurines de les Terres de l’Ebre, Associació chilenos hispanos de les Terres de l’Ebre,
Associació de veïns del barri del Grau, Associació d’ecuatorians d’Amposta, Federació de
comerç d’Amposta, Club hípic Amics dels cavalls, Club esportiu de pesca Imposita,
Associació comarcal del Montsià d’electricistes fontaners i afins, Associació juvenil els 3
gats blaus, Associació turisme Terres de l’Ebre (ATUREBRE) i Colla de dolçainers
d’Amposta..
SEGON. Fixar en 5 anys el termini de cessió de l’ús dels locals, termini durant el qual
s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de cessió. A partir de la signatura
del document administratiu en que es formalitzi la cessió comença a comptar el termini
estipulat de durada de la cessió de l’ús.
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. Les entitats i associacions beneficiàries de la cessió de l’ús es faran càrrec de
les despeses de manteniment i neteja del local durant la vigència de la cessió. Les
despeses pel subministrament d’energia elèctrica i aigua potable 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 la signatura de tots els documents públics
i privats necessaris per executar els acords anteriors.
SETÈ Determinar que l’adjudicació de la cessió de l’ús dels locals que no han estat
adjudicats mitjançant els presents acords es podrà realitzar directament, mitjançant
acord de la Junta de Govern Local, del qual se n’haurà de donar compte a la Comissió
informativa municipal de sanitat, serveis socials i participació ciutadana. Aquestes
adjudicacions posteriors, tindran una durada màxim idèntica al moment d’acabament de
la durada de les cessions d’ús atorgades mitjançant el present acord i restaran subjectes
a idèntiques condicions.
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 4 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS I A SUPLEMENTS DE
CRÈDITS.

Des de l’aprovació del pressupost de 2013 el passat 21 de desembre de 2012 s’han
produït circumstàncies que fan necessària la modificació del pressupost municipal i
resultant que de conformitat amb allò establert als articles 177 del Text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
34 i següents del referit Reial Decret 500/1990, el present expedient de modificació de
crèdits, en despeses, afectarà a suplements de crèdits i crèdits extraordinaris en
118.561,27 €, tenint com a font de finançament el romanent de tresoreria per despeses
generals aprovat amb la Liquidació del Pressupost de l’any 2012, per import de
101.561,27, així com la baixa en altres aplicacions, en concret:
Baixa aplicacions
301.342.21200
Conservació edifici camp d'esports
14.000
850.494.22604
Revista Amposta
3000
TOTAL
17.000 €
Resultant que ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden
demorar-se fins el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit, o el pressupostat
resulta insuficient.
Aplicacions a suplementar
Org. Prog. Eco.
Aplicació pressupostària
Import
850
927 22602 Promoció publicacions actes culturals, comerç...
3.000,00 €
3.000,00 €
Crèdits extraordinaris
Org. Prog. Eco. Aplicació pressupostària
Import
303 342 62300 Caldera Pavelló Municipal d'Esports
14.000,00 €
14.000,00 €
Així com a despeses relatives a factures procedents d’exercicis anteriors, per import de
101.561,27 euros, que corresponen a Reconeixements Extrajudicials de crèdits de
l’exercici 2012 que es porten a aprovació en sessió Plenària de 25 de març de 2013.
Aquestes factures es financen en càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals,
al ser major dèficit de l’exercici 2012.
Aplicacions a suplementar (REC)
Org. Prog. Eco. Aplicació pressupostària
Import
313
340 22609 Despeses generals Centre tecnificació
9.356,41 €
518
233 22799 Treballs externs SAD dependència
9.467,94 €
514
230 22613 Activitats serveis socials
726,00 €
802
431 22611 Mercat de Santa Llúcia
2.541,00 €
303
342 22700 Treballs neteja i manteniment Pavelló poliesportiu
871,93 €
313
342 22700 Treballs manteniment Centre tecnificació
208,42 €
302
342 22799 Socorristes i monitors piscina
56.970,13 €
708
151 22706 Confecció projectes
899,99 €
12
920 22799 Honoraris professionals diversos
756,00 €
441
431 22706 Treballs coordinació Fires
1.452,00 €
155
338 22609 Despeses generals Festes
12,96 €
911
161 21000 Clavegueram
859,10 €
203
321 21200 Conservació edifici Col·legi Agustí Barberà
146,86 €
021
912 22601 Despeses protocol i representació
123,90 €

710
420
851
851
851
110
350
419
918
701
901
302
442
170
205
205

920
339
494
494
494
332
432
241
169
920
920
342
431
334
323
323

21600
22609
21300
22612
22799
22003
22611
22000
22199
16200
21200
22199
22611
22609
22706
22610

Manteniment equips oficines
Activitats juvenils
Manteniment equips Emissora ràdio
Despeses generals Emissora ràdio
Treballs gestió Emissora ràdio
Adquisició llibres i altres biblioteca
Despeses promoció turística
Material oficina SUMA'T
Material brigada i altres
Despeses formació personal
Conservació edificis municipals
Material tècnic piscina
Despeses generals Fira mostres
Festa Mercat a la Plaça
Treballs docència ESARDI
Despeses act. ESARDI

13,27 €
97,00 €
113,45 €
141,60 €
150,04 €
465,87 €
1.597,20 €
51,17 €
297,69 €
210,00 €
583,83 €
1.504,06 €
2.956,40 €
1.191,80 €
244,29 €
7.550,96 €
101.561,27 €
En base a tot allò, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11
membres del Grup de CIU i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra, dels 3
membres del Grup del PSC – PM i la del membre del Grup de PxC acorda:
PRIMER. Aprovar la modificació de crèdit número 1 sent el seu resum el següent:
Modificació de crèdit núm.4: suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
Suplement de crèdit
104.561,27
Cap.1: Despeses personal
210,00
Cap.2: Despeses en bens corrents i de serveis
104.351,27
Crèdits extraordinaris
14.000,00
Cap.6: Inversions Reals
14.000,00
Finançament
118.561,27
Cap.2: Despeses bens corrents i serveis
17.000,00
870.00 Romanent tresoreria general
101.561,27
SEGON. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils,
tant als taulers d’anuncis com al Butlletí oficial de la província, als efectes que els
interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients.
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini
d’exposició al públic no es presentin reclamacions.
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS, CORRESPONENT A FACTURES DELS ANYS ANTERIORS.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions
d’exercicis anteriors, contingudes en els següents annexes:
Annex I: Relació factures any 2012 acord Ple 25-03-2013
ORG.

PROGR.

ECON.

TERCER

155

338

Distribucions
22609 Rogelio Perez, SL.

911

161

21000 Prontoservis, SL.

NÚM.
FACT.

DESCRIPCIÓ

Servir caixa aigua xocolatada acte
15709 infantil Festes Majors 2012
Servei desembossament
1242 clavegueram

IMPORT
TOTAL

IMPORT
APLIC

CONSIG
NACIÓ

12,96 €

12,96 €

SÍ

859,10 €

859,10 €

SÍ

203

321

Marbel Marbres i
21200 Granits, SL.

21

912

22601 Ubaldo Rètols, CB

710

920

Origràfic Serveis
21600 per l'Oficina, SL

Lectura fotocòpies fotocopiadora
1210011 intervenció

420

339

Assemblea Local
22609 Creu Roja

851

494

21300 Elca Audio, SL

0899/20 Intervenció somnit 149/12 Festa
12 DJ's
Subministrament peu micro,
espuma i adaptadors audio
VF100 Emissora Ràdio

851

494

22612 Ubaldo Rètols, CB

851

494

22799 Hairamos, SL

110

332

Ricardo R.
Lampugnani
22003 Rodríguez
Clara Salvadó
Caballé

350

Subministrament pedra Ulldecona
59 polida col·legi Agustí Barberà
Confecció metacrilat amb
impressió més cortina Residència
561 Centre Tecnificació

563 Roll up més lona Amposta Ràdio
Comissions Amposta Ràdio
2013/4 desembre 2012
Comissions Revista Amposta
2013/2 desembre 2012
Minuta xerrada i presentació llibre
Yo, Úrsula a la Biblioteca 9
1 novembre 2012
Subministrament llibres per a la
01/13 Biblioteca
Confecció vinils impressió digital
400 instal·lació bus Jornades de l'arròs
Confecció rollup's Stand Fira
4 Turisme

432

22611 Ubaldo Rètols, CB

419

241

Beep Amposta Sant
22000 Jordi Ofimàtica, SL

Compra tòner HP Ljet programa
72.768 Suma't

918

169

Herraiz Maquinaria
22199 ICA, SA.

Subministrament material servei
1204081 ferreria
Subministrament material servei
1202691 brigada
Subministrament material servei
1202025 brigada

701

920

Gtat. Cat. Escola
Administració
16200 Pública

901

920

Angels Muria
21200 Gimeno
Ubaldo Rètols, CB

302

342

22199 One Time Oxy, SL

308

342

22609 Magtrenc SL

431

Teresa Chavarria
22611 Tomàs

442

Rosa- Anna Torta
Gasol
Fatsini, SL
Taulat Fotògraf
Ubaldo Rètols, CB
Jose Miquel Ardit
Pertegaz
170

334

22609 Ferreres SCP

Assistència curs sobre
2013/00 procediments establerts Llei
00093 Urbanisme Sra. Vallès
Treballs revisar placa electrònica
VE206 kit polsador i altre Policia Local
Placa alumini més impressió
17 Museu Montsià
Subministrament material piscina
220 municipal
14 Centre Esportiu Amposta Parc

146,86 €

146,86 €

NO

123,90 €

123,90 €

SÍ

13,27 €

13,27 €

SÍ

97,00 €

97,00 €

SÍ

113,45 €

113,45 €

SÍ

141,60 €

141,60 €

Sí

150,04 €

Sí

465,87 €

Sí

1.016,40 €

1.597,20 €

Sí

51,17 €

51,17 €

Sí

87,82 €

297,69 €

Sí

210,00 €

210,00 €

Sí

583,83 €

No

1.504,06 €

Sí

200,00 €

2.956,40 €

Sí

1.191,80 €

1.191,80 €

Sí

133,10 €
16,94 €

49,77 €
416,10 €
580,80 €

116,93 €
92,94 €

554,79 €
29,04 €
1.004,06 €
500,00 €

Trofeus activitats eqüestres Fira
4 Mostres 2012

402,19 €

Trofeus oví, cabrum boví i concurs
3 paelles Fira Mostres 2012

168,80 €

Ornaments florals Fira Mostres
546 2012
VE1202 Lloguer taules, tovalles i haimes
86 Fira Mostres 2012
Reportatge fotogràfic Fira Mostres
903 2012
Confecció vinil faristol Fira
5 Mostres 2012
Especial publicitat Fira Mostres
1 2012
Servei recolzament muntatge
A/30 Mercat a la Plaça 2012

423,50 €
787,71 €
950,00 €
24,20 €

205

205

323

Xavier Pallejà
22706 Bonavida

2013/ES Impartir classes Escola Art
-01 desembre 2012

323

H.Associació per a
les Arts
22610 Contemporànies

Eva Cajigos Ferri

Col.·aboració publicació
Mecanismes porositat Centre Arts
02/2013 Lo Pati
Serveis consultoria corporate i
elaboració peces comunicació
03-2012 projecte XYZ

Sirga Comunicació,
SCP

103/201 Servei premsa i comunicació
3 projecte XYZ

Jaume Martínez de
León

Proposta disseny i maquetació
1215 revista REM Centre Arts Lo Pati
Direcció Jornades Art i Educació
01/2013 Lo Pati
Confecció impressió digital lona
355 Lo Pati

Alfred Porres Pla
Ubaldo Rètols, CB
Associació Cultural
Tuvalú

112/201
3
113/201
3

Curs ocupacional XYZ 17 al 28
setembre 2012
Direcció Projecte XYZ Juliol a
setembre 2012

TOTAL

244,29 €

244,29 €

Sí

1.210,00 €

7.550,96 €

NO

18.311,45 €

18.311,45 €

2.500,00 €

1.300,00 €
500,00 €
350,00 €
948,00 €
36,30 €
706,66 €

Annex II: Relació factures any 2012 acord Ple 25-03-2013
ORG.

313
518

514

PROGR.

ECON.

TERCER

NÚM.
FACT.

340

Hospital Comarcal
22609 d'Amposta, SAM

A100023735

DESCRIPCIÓ
Servei neteja i catering menús
Residència Centre Tecnificació
desembre 2012

233

Hospital Comarcal
22799 d'Amposta, SAM

A100023734
A100023736

Hores SAD desembre 2012
Transport Santari desembre
2012

VE120285

9.356,41 €

6.217,94 €
3.250,00 €

9.467,94 €

2.541,00 €

3.267,00 €

871,93 €

871,93 €

208,42 €

208,42 €

22613 Fatsini, SL

303

342

ISS Facility Services,
22700 SA

Servei neteja Pavelló Fires 8 i 9
FA006197 desembre 2012

313

342

ISS Facility Services,
22700 SA

302

342

UTE Soea Aquagest,
22799 PTFA

Servei neteja Residència Centre
FA 006198 Tecnificació desembre 2012
Servei socorristes, monitors
gimnàs i piscina, control accés i
1368-1/13F balls saló novembre 2012
Servei neteja piscina novembre
1368-2/13F 2012
Servei socorristes, monitors
gimnàs i piscina, control accés i
1368-3/13F balls saló desembre 2012
Servei neteja piscina desembre
1368-4/13F 2012

708

151

Limonium Societat
Actuacions
22706 Ambientals

12

920

Rosalia Gallego
22799 Cidoncha

Redacció informe sostenibilitat
ambiental preliminar Pla
1064 Especial Marina Seca Alfacs
4t. Pagament assessorament i
seguiment certificat Norma
9084 UNE- EN ISO 2008

441

431

22706 Servelec PSF, SL

Gestió i coordinació activitats
03/13 Fira desembre 2012

TOTAL

9.356,41 €

IMPORT APLIC

Lloguer haimes, taules i cadires
Trobada Entitats 2012
Lloguer haimes Fira Santa
Llúcia 2012

230

VE120284

IMPORT
TOTAL

726,00 €

25.224,92 €
5.100,20 €

21.366,31 €
5.278,70 €

56.970,13 €

899,99 €

899,99 €

756,00 €

756,00 €

1.452,00 €

1.452,00 €

83.249,82 €

83.249,82 €

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, i la Base 20 d’Execució del Pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1496/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Vist l’informe de Intervenció de 20 de març de 2013.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CIU i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra, dels 3 membres del Grup del
PSC – PM i la del membre del Grup de PxC acorda:
Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors incloses als annexes I i II, per import total
de 101.561,27 euros.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya mostra la sorpresa del Grup del PSC – PM pel volum
desacostumat de factures, i a més a més de les presentades 11 no tenien consignació
pressupostària, és una dinàmica que fins ara s’havia evitat i voldrien que no es tornés a
produir. El Sr. Alcalde respon que es tracta de factures que els proveïdors han presentat
després del tancament de l’exercici i que per tant s’ha de seguir aquest tràmit, respecte
les factures sense consignació pressupostària representen un import de 8.000 euros
respecte els més de 100.000 que es reconeixen.
El Regidor Sr. Adam Tomàs també manifesta la sorpresa del Grup d’Esquerra davant el
major volum de factures que mai s’havien reconegut extrajudicialment i pregunta si
totes elles s’han presentat dins del 2013, responent la Sra. Interventora de fons
afirmativament, indicant que així consta al registre d’entrada de les factures. El Sr.
Alcalde diu que les factures corresponent a treballs i subministraments dels mesos de
novembre i desembre de 2012 que no han estat presentades fins l’any 2013. És evident
que queda millor no haver de reconèixer tantes factures; però, no és responsabilitat
municipal que els proveïdors no hagin presentat les factures dintre de l’any 2012.
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS.
Atès que per part de la regidoria de serveis socials s’ha realitzat un estudi econòmic de
la tramitació de les sol·licituds d’arrelament i reagrupament de la població immigrada,
en el qual s’observa un nivell de cobertura del servei molt petit, unit a la previsible
reducció d’ingressos provinents de la subvenció de la Generalitat en concepte de
immigració, per tal de restablir el percentatge d’autofinançament de dita taxa, es
proposa la modificació de les tarifes de l’ordenança fiscal número 7, en els conceptes de
tramitació de sol·licituds d’arrelament i reagrupament.
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals sobre el procediment per a l'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Vist l’informe de Intervenció i el informe econòmic - financer de la coordinadora de
serveis socials, així com el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de la Corporació,

per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres dle Grup de CiU, dels 3 membres
del Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres
del Grup d’Esquerra, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7 de l’Ordenança fiscal
número 7, reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius, quedarà
redactada de la següent manera:
Article 7é. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura de la següent manera:
- Certificats
4,50 €
- Confrontació de documents
11,23 €
- Bastanteig de poders
11,23 €
- Informacions testificals
6,04 €
- Compareixença davant l'alcaldia amb constància per escrit
sol·licitada per l'interessat
6,84 €
- Per visat de documents que no estiguin expressament traficats, per cada un 3,21 €
0,12 €
- Per cada document que s'expedeixi en fotocopia
- Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis
150,00 €
- Per cada certificat o informe que expedeixin els serveis urbanisme
a instància de part
13,65 €
- Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols
9,40 €
- Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc
• Per cada m2 o fracció de plànol
9,40 €
- Per cada certificació de tècnic municipal, per hora de treball
18,08 €
- Venda d'ordenances, cada una
1,22 €
7,23 €
- Venda plànol de la ciutat
- Recerca d'antecedents, per cada any d’antiguitat
2,03 €
- Canvi titularitat llicència establiments
150,00 €
- Subrogació de drets llicència establiments
100,00 €
- Pla permís circulació ciclomotors i altres vehicles exempts
de matriculació pròpia
2,41 €
12,04 €
- Llicència repartiment propaganda
- Per cèdula de qualificació urbanística
42,85 €
- Certificat inicial adequació instal·lacions telefonia mòbil a llicència
1.667,10 €
- Certificat revisió adequació instal·lacions telefonia mòbil a llicència
1.544,01 €
- Autorització de serveis funeraris
332,62 €
- Certificats d’arrelament
75,00 €
- Certificats de reagrupació familiar
48,00 €
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament
aprovats.

TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària
per l’Ajuntament.
QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que en afectar la modificació a un col·lectiu de
persones que mantenen un gran contacte entre ells, s’haurà de garantir que no es faci un
mal ús de les bonificacions fiscals previstes a l’ordenança. El Sr. Alcalde respon que
està totalment d’acord i que deurà ser una tasca dels serveis socials municipals realitzar
l’informe que permeti determinar si són d’aplicació les bonificacions o no.
DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012.
A continuació es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 232/2013, pel qual
s’aprova la liquidació del pressupost municipal de l’any 2011, el qual literalment
transcrit diu:
“De conformitat amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, es presenta la liquidació del pressupost de l'any 2012 de l'Ajuntament d'Amposta
i que conté els drets pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de
pagament, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.
Considerant que aquesta liquidació s'ajusta als articles 191.3 de la citada norma i 89 i
següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i vist l'informe d'Intervenció, he
resolt:
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost general de l'any 2012, segons el següent
detall:
Drets pendents de cobrament: 11.891.822,98 euros.
Obligacions pendents pagament: 5.264.479,09 euros.
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (descomptat import paga
extraordinària desembre): 2.102.483,11 euros.
Resultat pressupostari ajustat: 4.189.696,26 euros.
Necessitat de finançament: 297.662,96 euros
Estalvi net: 3.040.721,19 euros.
Segon: Que haurà de donar-se compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en
la primera sessió que celebri.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER OBRIR LA PORTA DEL DARRERA
DEL CEMENTIRI.
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu:
“Veïns d’Amposta ens han manifestat les seves queixes respecte a que el cementeri

municipal la porta dels darrera manca tancada (excepte tots sants).
Alguns d’aquest veïns, ja sigui per la seva edat, d’altres per problemes de mobilitat ... el
poder accedir al cementeri per la porta del darrera, els seria de gran ajuda.
No calen inversions, ni personal per poder donar satisfacció a les demandes dels veïns
d’Amposta.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Germà Ciscar en els seus propis termes.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu al Grup del PSC – PM els sembla una proposta
correcta, sempre i quant pugui ser assumida sense increment de cost o de personal.
El Regidor Sr. Adam Tomàs de forma prèvia manifesta que d’acord amb el Reglament
orgànic municipal les mocions han d’incloure una proposta de resolució, per tal de no
haver d’intuir el que es vota, i moltes de les mocions del Grup de PxC, com aquesta, no
inclouen aquesta proposta de resolució. Respecte la moció concreta, com no tenen
informació suficient, s’abstindran en la votació.
El Sr. Alcalde explica que hi ha constància de que quan s’ha mantingut oberta aquesta
porta de darrera del Cementeri s’han produït actes vandàlics, per tant no donaran suport
a la moció, si be, assenyala que la porta indicada en dates assenyalades, com Tots Sants,
si que s’obre i es seguirà obrint. Altra cosa seria en cas d’externalitzar el servei que
l’adjudicatària vulgui assumir-ho.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels
3 membres del Grup del PSC –PM i el membre del Grup de PxC, l’abstenció dels 6
membres del Grup d’Esquerra i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU,
acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER TAL DE QUE EL LOCAL DEL
CARRER JACINT VERDAGUER, NÚMERO 36, COMPLEIXI LA LLEI.
A continuació es llegida la moció amb el tenor literal següent:
“PXC hem denunciat a la policia municipal, que al local jacint verdaguer n 36,
presumptament està actuant com a centre de culte. No han presentat cap projecte al
respecte, de fet han fet obres sense el permís corresponent (fet reconegut per la pròpia
regidora d’urbanisme, Sra. Isabel Ferré), tot dient que això era un problema.
Per això demanem a l’ajuntament d’Amposta que apliqui la llei.
La llei ha de ser igual per a tothom, siguis català, marroquí o finlandès ...
Si la gent de casa ha de demanar llicències, presentar projectes (amb lo cars que són),
per tirar endavant els seus projectes ... la gent de fora també ha de complir per igual.
Incomplir la llei, per donar un tracte de favor és delicte.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Germà Ciscar en els termes en que ha estat presentada.
El Regidor Sr. Antoni Espanya demana més informació a l’equip de govern sobre
l’existència d’alguna infracció i si s’ha subsanat. El Sr. Alcalde explica que
immediatament que es va tenir coneixement de l’execució d’obres sense disposar de
llicència es va procedir a la seva paralització i a formalitzar el requeriment de l’obtenció
de les llicències municipals d’obres i activitat, sense que hores d’ara aquestes hagin
estat sol·licitades romanent les obres paralitzades (com es comprova periòdicament). És
evident que es serà estricte amb l’exigència del compliment de la legalitat per a
l’exercici de l’activitat, com així ho va manifestar en una reunió mantinguda amb els

veïns de la zona, i com també es farà notar als promotors que han demanat mantenir una
entrevista amb l’Alcaldia. A la vista de la informació el Sr. Espanya manifesta que el
Grup del PSC – PM s’abstindrà en la votació.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra no comparteix alguns dels
termes emprats en la moció; davant la informació facilitada pel Sr. Alcalde exactament
igual a la que va donar la Regidora d’urbanisme en comissió informativa, el Grup
d’Esquerra d’Amposta s’abstindrà en la votació.
El Sr. Alcalde diu que amb l’explicació donada s’acredita el compliment de la legalitat,
i per tant la moció perd tot el sentit, la qual cosa farà que el Grup de CiU hi voti en
contra.
Amb les intervencions ressenyades el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable del membre del grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra
i dels 3 membres del Grup del PSC – PM 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 GRUP MUNICIPAL DE PXC EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ DE
LA PAGA EXTRAORDINÀRIA ALS FUNCIONARIS DE CATALUNYA 2013.
Seguidament es dona compte de la moció següent:
“Atès que la Generalitat de Catalunya ha fet pública la seva intenció de dur a terme una
rebaixa salarial de la retribució extraordinària que reben els treballadors de la funció
pública de la Generalitat de Catalunya al mes de juny, i que és equivalent
aproximadament al 5-7% del seu salari anual.
Atès que els treballadors públics de Catalunya acumulen una pèrdua de poder adquisitiu
superior al 25/ des de l’any 2008. La darrera retallada salarial que van patir va ser la
supressió de la paga extraordinària de Nadal del passat any 2012.
Atès que aquesta mesura se suma a d’altres contemplades en les Mesures de reducció de
les despeses de personal per a 2013 exposades pel conseller d’Economia, Andreu MasColell, en el punt tercer d ela reunió amb motiu de la Mesa General de Función Pública
celebrada el 14 de febrer de 2012. Entre aquestes mesures figuren la no renovació de
funcionaris que es jubilen o causen baixa, amb el consegüent deteriorament de les
condicions laborals dels funcionaris.
Per tot això el Grup municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament d’Amposta,
presenta al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar a la Generalitat de Catalunya a revocar la decisió de suprimir la retribució
extraordinària prevista per al juny de 2013.
Segon. Instar a la Generalitat de Catalunya a explorar altres fórmules d’estalvi en
l’Administració pública, i a que es prioritzi i respecti el bon funcionament dels serveis
públics.
Tercer. Donar trasllat dels acords als grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya i als representants sindicals dels treballadors públics.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Germà Ciscar en els termes en que ha estat presentada.
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta el suport del Grup del PSC – PM, ja que
comparteixen aquesta posició, recórrer a les retallades en les retribucions de la funció
pública és molt senzill i la Generalitat de Catalunya no se n’ha pogut estar de tornar a
fer-ho, amb la qual cosa les retallades retributives acumulades arribaran a uns

percentatges d’entre el 25 i el 35 per 100, amb l’agreujant que per enguany únicament
ha estat la Generalitat de Catalunya la que ha anunciat la retallada d’una paga
extraordinària al seu personal, sense que ni l’Estat ni cap altra Comunitat autònoma hagi
fet (al menys de moment) una actuació idèntica. Per tant aquestes iniciatives són bones
per tal de que es reconsideri la postura, el que a ben segur el col·lectiu afectat agrairà.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que ERC ha subscrit un acord amb CiU per tal que els
ajustos siguin el més progressius possible, negociant exempcions i retallades. Tot i
l’anterior, no pot deixar de manifestar que estan d’acord amb el transfons de la moció,
ja que les retallades han de ser una qüestió de qualitat i no de quantitat, havent-se
d’emprar alteres mesures d’estalvi que ara per ara no s’estan aplicant esperant el seu
partit que la situació es pugui revertir. Els Diputats d’ERC han renunciat a una paga
extraordinària davant la injustícia que entenen suposa la supressió indiscriminada de la
paga extraordinària, com també és injust el deute als farmacèutics o a les entitats
socials, o el no pagament dels ajust agroambientals als pagesos. Igual d’injust que la
societat catalana sigui capaç de generar recursos i que d’aquestos 16.000 milions es
quedin pel camí i no retronin a Catalunya, motiu pel qual ERC s’ha compromès a
arribar a un punt en que la decisió sobre els recursos del país es prengui exclusivament
al i per al país. Pel que ha indicat el Grup d’Esquerra votarà a favor de la moció.
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU respectarà el pacte a que ha arribat la coalició en
el marc de la Generalitat de Catalunya i per aquest motiu no donarà suport a la moció,
assenyalant que li sobta la posició del Grup d’Esquerra donant recolzament a la moció,
mentre que ERC ha signat un pacte que contempla aquesta mesura. Respon el Sr. Adam
Tomàs dient que el Grup municipal dona suport a una moció contraria a la retallada de
la paga extraordinària per igual a tot el personal de la Generalitat de Catalunya, la qual
cosa està en la línia del pacte que el seu partit ha signat.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels
6 membres del Grup d’Esquerra, dels 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 que ha estat transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA SOBRE LES NORMES D’ÚS DE
LA SALA DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ PÚBLICS.
A continuació es dona compte de la moció amb el següent tenor literal:
“Atès que el mes de març del passat any 2011 l’Ajuntament d’Amposta va habilitar una
sala de premsa per atendre els mitjans de comunicació i que, posteriorment, va redactar
unes normes que en regulaven l’ús per part dels grups polítics amb representació al Ple
de l’Ajuntament d’Amposta;
Atès que aquestes normes no han estat aprovades per cap òrgan col·legiat de
l’Ajuntament d’Amposta i els partits polítics ni tan sols han tingut l’oportunitat de
presentar-hi al·legacions;
Atès que el Grup Municipal d’Esquerra va presentar una moció al Ple del mes de
setembre de l’any 2011 en què es proposava crear un consell d’administració amb
participació del conjunt del consistori que vetllés pel funcionament dels mitjans de
comunicació de titularitat pública de la ciutat d’Amposta, però va ser rebutjada pel Grup
Municipal de CiU;

Atesa la resolució que adjuntem en aquesta moció del Síndic de Greuges de Catalunya,
en què es recorda el deure legal d’aprovar un reglament que reguli les condicions
d’accés i d’ús dels mitjans de difusió i comunicació municipals pels càrrecs electes
constituïts en el si de la corporació a què fa referència l’article 170.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya;
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Elaborar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús dels mitjans de difusió i
comunicació municipals pels regidors i els grups constituïts en el si de la corporació
perquè sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta durant aquest any 2013.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensa pel Regidor Sr. Adam Tomàs en els termes en que ha estat
presentada.
El Regidors Srs. Germà Ciscar i Antoni Espanya manifesten que donaran suport a la
moció, indicant el Sr. Espanya que la iniciativa d’adreçar-se al Síndic de Greuges va ser
de tots els Grups de l’oposició.
El Sr. Alcalde exposa que l’equip de govern també recolzarà la moció, i que, previ el
seu anàlisis en comissió, es portarà el reglament a aprovació del Ple.
Amb les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
aprovar la moció de la que s’ha donat lectura.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER LA CREACIÓ D’UNA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT.
Seguidament es procedeix a la lectura de la moció següent:
“Atès que l’article 21 de l’Estatut d’Autonomia estableix que ‘totes les persones tenen
dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat’ i que ‘totes les
persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les lleis,
d'ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de
condicions als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics,
aptituds i preferències’.
Atès que la situació econòmica actual que pateixen moltes famílies pot dificultar que
l’alumnat que cursi estudis d’educació infantil, primària i secundària obligatòria pugui
adquirir els llibres de text i el material necessari per a la seva formació;
Atès que l’Ajuntament d’Amposta no compta amb una línia d’ajuts específica que
asseguri que les famílies amb pocs recursos econòmics tinguin accés a aquest material
educatiu;
Atès que alguns centres d’ensenyament d’Amposta compten amb un programa de
reutilització de llibres amb la finalitat d’aconseguir un ús més sostenible d’aquests
mitjans didàctics;
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Redactar unes bases reguladores d’una convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de
llibres de text per al curs escolar 2013-14, destinats a les famílies empadronades a
Amposta que tinguin fills o filles que cursin estudis d’educació infantil, primària i
secundària obligatòria en centres escolars públics (i concertats).
2. Dotar, en funció de la disponibilitat pressupostaria, una partida que permeti fer front a

aquests ajuts.
Intervencions dels membres:
La moció es defensa pel Regidor Sr. Adam Tomàs en els seus propis termes.
El Regidor Sr. Germà Ciscar pregunta si també s’inclourà l’adquisició d’ordinadors,
responent el Sr. Tomàs que la proposta 1x1 està fora d’implantació; però que si foren
obligatoris també deurien d’incloure’ls. Segueix el Sr. Ciscar preguntant si per accedir
als ajuts es demanaria un mínim de 3 anys d’empadronament a la Ciutat o si en igualtat
de condicions per l’accés als ajuts tindrien preferència les persones que fa més temps
que estan empadronats al municipi. El Sr. Tomàs diu que la seva proposta no incorpora
les bases, sinó que aquestes haurien de ser debatudes en comissió per posteriorment ser
aprovades pel Ple i allò en el cas que s’accepti la seva moció. El Sr. Ciscar torna a
insistir en la seva argumentació respecte la preferència que s’hauria de donar a les
persones amb més antiguitat com a veïns al que respon el Sr. Tomàs que aquestes
aportacions han de realitzar-se quan es discuteixin les bases que haurien de regular la
concessió d’ajuts.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que comparteixen l’esperit de la moció, de fet era un
punt del programa electoral del Grup del PSC – PM i continua dient que seria bo que
quan es presentin mocions que suposin un increment de la despesa també es marques en
les mateixes la procedència dels recursos econòmics que s’hi podrien destinar, el seu
Grup proposa que es pugui destinar a aquesta finalitat un 50 per 100 de les
gratificacions del personal.
El Sr. Alcalde manifesta que el Grup de CiU votarà en contra de la moció, per quant
estan més per la proposta de reutilització dels llibres de text i amb tal finalitat s’han
vingut aportant ajuts als centres escolars i pensen seguir amb la línia d’atorgament
d’ajuts als centres més que a les famílies. El Sr. Tomàs pregunta si s’han donat ajuts a
les associacions de pares i mares d’alumnes que són les que normalment gestionen la
reutilització de llibres de text, responent el Sr. Alcalde que durant els 3 darrers anys si i
que enguany no hi ha previsió, tot i que per al propers exercici es tornaran a atorgar,
mantenint la posició d’ajudar els centres i no les famílies directament. El Sr. Tomàs diu
que en definitiva aquesta posició pot aconseguir una finalitat semblant a la proposada.
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra, dels 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 desestimar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA EN DEFENSA DEL MODEL DE
LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS I DEL
MANTENIMENT DE LA DELEGACIÓ A LES TERRES DE L’EBRE.
A continuació es dona compte de la moció que diu:
“Durant gairebé tres dècades, TVC i Catalunya Ràdio han estat un model d’èxit, de
cohesió social i normalitzadores de la llengua. La Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) ha assolit, durant tot aquest temps, un nivell de satisfacció i
interès públic fidel que es tradueix en uns índexs d’audiències molt elevats.
En els darrers cinc anys, s’ha reduït el pressupost de la CCMA en 97,7 milions d’euros,
fet que l’ha situat entre els més baixos de les corporacions europees de mitjans
audiovisuals de països de dimensions semblants a les de Catalunya, i s’ha suprimit un

canal de televisió (3XL i reducció del Canal 33) i una emissora de ràdio (iCat FM). Fa
unes setmanes, es van rescindir els contractes amb les productores d’informatius de Sant
Joan Despí i de les delegacions de Lleida, Girona i Tarragona, de redactors i càmeres
que feia anys que treballaven a TV3 i, recentment, han acordat suspendre el contracte
amb productores i col·laboradors de les corresponsalies d’Andorra/ Alt
Urgell/Cerdanya/Pallars, la Catalunya Nord i les Terres de l’Ebre.
La pèrdua d’aquestes delegacions recupera l’estructuració territorial de les províncies,
marca un retrocés en l’objectiu de fer de TV3 la televisió pública nacional catalana per
esdevenir una televisió regional, allunya els professionals de la notícia i trenca el model
de proximitat, de manera que repercutirà en la qualitat i l’oferta dels Serveis Informatius
que, fins ara, incidia en la cobertura de tot el territori i la informació de proximitat.
El tancament de la delegació de TV3 a les Terres de l’Ebre, inaugurada el 16 de
setembre de 2010 amb seu a Roquetes, vulnera l’adequació territorial que havia fet la
Corporació a l’esperit que fixa l’Estatut i, fins i tot, al mateix desplegament
administratiu i polític fet pel Govern a les nostres comarques. Les Terres de l’Ebre som
un territorio amb identitat i personalitat històrica pròpia que fins ara ha tingut una
visibilitat informativa destacada al conjunt de Catalunya, gràcies a la presència i la feina
feta pels professionals des de la delegació.
Aquest model d’èxit de servei de la CCMA ens ha servit per mantenir un imaginari
col·lectiu, un sistema comunicatiu català únic en el món per la seva riquesa, diversitat i
pluralitat, que hem de defensar amb totes les nostres forces. És per això que el Grup
Municipal d’Esquerra proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Demanar al Govern de la Generalitat i a la direcció de la CCMA que es comprometi
en el manteniment del servei públic dels mitjans de comunicació públics catalans.
2. Demanar al Govern de la Generalitat el manteniment de model de televisió nacional
lligat a la realitat territorial de les Terres de l’Ebre, aturant el tancament de la seva
delegació.
3. Fer arribar còpia d’aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al
delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, a tots els grups polítics amb
representació al Parlament de Catalunya i també al Comitè d’Empresa de la CCMA.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que és un tema que sembla ja està solucionat per a les
Terres de l’Ebre. El Grup de PxC considera més important disposar dels serveis d’una
persona a les Terres de l’Ebre que enviar corresponsals a diversos països del mon, és a
dir s’ha de tenir cura dels diners públics, sense que pugui servir d’excusa que altres
televisions estatals o autonòmiques facin una gestió pitjor que la catalana i davant la
necessitat de prioritzar les necessitats manifesta que s’abstindrà en la votació.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM votarà a favor de la
moció, tot i que ja està solucionat consideren que ha de deixar-se constància del parer
del Grup sobre un model que no té marxa enrere amb independència del pressupost amb
el que compti la Corporació, ja que es tracta de que el territori ha de tenir el
reconeixement que mereix, per tant l’aprovació de la moció ha de servir com un gest
realitzat per la segona població en importància de les Terres de l’Ebre per tal d’indicar a
la Corporació que no pot tornar a formular una proposta que comporti deixar de banda
el territori.

El Sr. Alcalde considera que la moció es refereix a un tema que ja ha estat solucionat
mitjançat un escrit que garanteix el manteniment del servei a les Terres de l’Ebre i, per
tant, no es pot donar suport a la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que, malgrat el compromís anunciat, el tema no està
totalment tancat, per quant resta determinar la ubicació de la seu, havent dit el Delegat
del Govern que podria anar a un edifici de la Generalitat; però, també l’Ajuntament de
Tortosa ha fet un oferiment de local i pregunta si no es pot fer aquest oferiment per part
de l’Ajuntament amb la finalitat de que no totes les televisions del territori restin
ubicades a Tortosa. El Sr. Alcalde respon que aquesta petició no figura a la moció, per
tant no canviaran el sentit del seu vot, però si està d’acord en realitzar un oferiment de
local per ubicar la seu de la delegació a les Terres de l’Ebre i que així es farà.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra i dels 3 membres del Grup del PSC –
PM, l’abstenció del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER UN NOU MAPA
EDUCATIU AL MUNICIPI D’AMPOSTA.
Seguidament es dona lectura a la moció del següent tenor literal:
“Atès que en el curs acadèmic 2012-13 es van iniciar els estudis privats de Grau en
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) i que es preveu que s’impateixin a
l’edifici del nou auditori del recinte firal un cop finalitzin les obres de condicionament;
Atès que ESARDI ocupa, en l’actualitat, les dependències de titularitat pública situades
a les plaça del Castell, un indret especialment adient per acollir aquests estudis, que el
seu emplaçament causa un impacte positiu sobre el teixit empresarial del nucli antic de
la ciutat d’Amposta i que compta amb opcions de creixement ubicades a l’entorn del seu
edifici principal;
Atès que l’Ajuntament d’Amposta va aprovar l’any 2011 una moció per restaurar els
edificis de l’antic complex fabril de la plaça del Castell i que aquestes dependències
podrien ampliar els espais útils per a la docència vinculats amb ESARDI;
Atès que l’Ajuntament d’Amposta ha comunicat recentment que l’Escola d’Art i
Disseny (ESARDI) continuarà ocupant l’edifici de la Castellania i que s’ampliarà amb
la rehabilitació de les cases del davant, sense concretar, però, les mesures urgents que
requereix aquest edifici per millorar-ne el sistema elèctric;
Atès que el canvi de criteri en la ubicació d’ESARDI no ve acompanyat d’una partida
pressupostària que permeti fer-hi les actuacions de millora que necessita l’edifici on es
troba actualment;
Atès que l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) es troba en un emplaçament de caràcter
interí, malgrat que compta amb una oferta consolidada de cursos de francès i anglès, i
que, tanmateix, també ha arribat el moment de plantejar millores per a les dependències
de l’Escola d’Adults;
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següents acords:
1. D’acord amb l’oferta actual d’ensenyaments oficials que s’imparteixen a Amposta,
recollir novament quina és l’opció preferent d’ESARDI, l’EOI, l’Escola d’Adults i
l’Escola Universitaria de la Salut i l’Esport d’utilització d’espais municipals.
2. Si escau, definir un nou mapa educatiu, que faci compatibles les necessitats de les

unitats que figuren en el punt anterior, i planificar les inversions que se’n puguin
derivar.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus propis termes el Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC, ja que no
te sentit cedir o deixar edificis públics a privats i que l’Ajuntament hagi de llogar locals
a particulars.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM també recolzarà la
moció, indicant que els darrers moviments deixen la ubicació de l’Escola d’idiomes a
l’aire i sobre aquesta no ha sentit res per tant seria bo explicar la solució proposada.
El Regidor Sr. Josep José respon que el mapa escolar d’Amposta ja està fet amb la
incorporació del nou Institut de tecnificació a partir d’una proposta de reestructuració
consensuada amb el Director dels Serveis Territorials i tenint en compte les necessitats
manifestades per tota la comunitat educativa. Amb la incorporació del nou Institut als
antics Centres han quedat espais vacants als quals se’ls havia de donar utilitat, ubicantse l’Escola d’adults en un d’aquestos espais (havent-se manifestat per la Direcció de la
mateixa estar molt satisfets amb la nova ubicació) i mantenint l’Escola d’idiomes a
l’Institut Berenguer amb nous espais assegurant la seva capacitat de creixement, la qual
cosa suposa una millora per al propi Institut ja que el Departament d’Ensenyament
realitzarà obres de millora. En quant a l’Escola d’art, mantenint un contacte permanent
amb la direcció, s’ha pensat que és el gran desconegut dels estudis d’Amposta i per
aquets motiu és bo que es mantingui en un espai de referència com és la zona del
Castell, la qual cosa sembla força be a la direcció. Per tant, en estar el mapa escola fet i,
en la seva opinió, tenir una puntuació molt alta, no creuen que s’hagi de realitzar cap
modificació, per la qual cosa el Grup de CiU no donarà suport a la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra no creu que el mapa escolar
d’Amposta sigui dolent, com també està d’acord en mantenir l’actual ubicació de
l’escola d’art i ampliar les seves instal·lacions; però, el mapa està en una situació de
provisionalitat que creuen requereix una actuació de posar negre sobre blanc i si resulta
que ha de ser l’implementat, donar el reconeixement que precisa. Respon el Sr. Alcalde
que el mapa escola està redactat des del mes de setembre, sense cap altra modificació
que la de mantenir l’Escola d’art en la seva ubicació actual i ampliar les seves
instal·lacions en els edificis ubicats en la mateixa zona del Castell tal i com es va
anunciar, sense que aquesta alteració hagi de fer modificar el mapa escolar.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra, dels 3 membres del Grup del PSC – PM
i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU,
acorda no aprovar la moció que ha estat llegida.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM RESPECTE A LA UBICACIÓ DE
L’ESCOLA D’ART I DISSENY MUNICIPAL.
A continuació es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“Fa pocs dies l’equip de Govern anunciava en roda de premsa que L'Escola d'Art i
Disseny seguirà ocupant l'edifici del Castell, on es troba actualment i s'ampliarà amb la
rehabilitació i restauració de les cases del davant, donat que tot i estar afectades per un
Pla Especial Urbanístic, a través de diverses consultes amb el Departament

d'Urbanisme, s'ha conclòs que no caldrà enderrocar-les i que es podran restaurar i
rehabilitar. Amb aquesta rehabilitació integral de les tres cases, que segons el projecte
inicial, que encara no és definitiu, tindria un pressupost aproximat de 800.000 euros,
l'Escola d'Art i Disseny obtindria l'espai necessari per al seu funcionament i per
mantenir la seva oferta docent i formativa cobrint les necessitats actuals. La
rehabilitació es faria a través del pressupost d'inversions i en diverses plurianualitats en
funció de la disponibilitat pressupostària.
Tal com ha explicat l'alcalde d'Amposta, Manel Ferré, la decisió és fruit d'una
“profunda reflexió que sorgeix del context econòmic actual i que planteja nous
escenaris”. La intenció inicial era traslladar l'escola al nou edifici de la zona firal i
esportiva, a la planta superior del nou auditori municipal. Actualment, aquest edifici
docent l'ocupen els alumnes de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport que imparteix
EUSES i, tal com ha explicat l'alcalde, s'ha arribat a un acord amb l'escola universitària
per a que es facin càrrec de les despeses de manteniment de tot l'edifici amb “l'estalvi
econòmic que això suposaria per al pressupost municipal” i establint la premissa de
que l'Ajuntament pot fer ús de l'edifici sempre que sigui necessari.
Proposta d’acord:
1er. Manifestar la nostra satisfacció perquè finalment l’Escola d’Art es queda al recinte
del Castell tal i com des del nostre grup municipal s’havia reivindicat d’un bon
començament.
2on. Atès que es cedeix a EUSES en exclusiva unes instal·lacions municipals
completament noves, valorades inicialment en prop de 800.000 euros, i pagades en bona
part amb els impostos dels contribuents de la ciutat, que s’adapte el conveni entre
l’ajuntament i EUSES a la nova situació.
3er. Aquesta modificació del conveni hauria de contemplar en contrapartida a la cessió
que tan generosament fa l’ajuntament a EUSES:
• Un lloguer de les instal·lacions municipals a preu de mercat, que haurien de fixar
els serveis tècnics municipal, tal i com fan el propi Ajuntament i l’Hospital
Comarcal pagant el cost del lloguer de diversos serveis que té ubicats en
instal·lacions no pròpies com són el Servei de Rehabilitació, l’Agència de
Protecció de la Salut o la Policia Local per citar alguns exemples.
• Atès que bona part dels estudiants d’EUSES són joves d’Amposta, les famílies
dels quals ja han contribuït mitjançant els seus impostos a finançar el cost
d’habilitació de les dependències que ocuparan a l’Auditori de la Fira, a més de
totes les instal·lacions esportives que usen per la pràctica dels seus estudis i que
tractant-se d’uns estudis privats paguen una important matricula, se’ls apliqui
una rebaixa de la matricula.
4rt. Que tots els diners recollits en concepte de lloguer d’aquestes magnifiques
instal·lacions municipals es destinen a un fons de finançament per a rehabilitar les cases
del Castell que han de servir d’ampliació de les dependències de l’Escola d’Art i
Disseny.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensada en els termes en que ha estat redactada pel Regidor Sr. Antoni
Espanya.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que el Grup de PxC recolzarà la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la ubicació dels estudis de caràcter privar deriva

d’una promesa incomplerta del Govern de la Generalitat, el que va motivar l’aprovació
pel Ple, amb l’abstenció dels Grups de l’oposició, del conveni amb EUSES que va
motivar la implantació dels estudis privats. Tot i que el Grup d’Esquerra comparteix la
preocupació que se’n deriva de la moció presentada, manté la seva posició en favor dels
estudis públics i considera que hi ha 3 o 4 aspectes del conveni per l’ús de les
instal·lacions municipals per part d’EUSES que haurien de ser estudiats, consideren que
no han de dificultar el desenvolupament dels estudis a Amposta, ja que davant la
dualitat entre estudis públics o privats estan pels públics; però, entre estudis privats i res
prefereixen la continuïtat dels estudis privats. Tot i haver aspectes de la moció en que
estan d’acord, en base amb el que ha exposat s’abstindran en la votació.
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU votarà en contra de la moció. Recorda que la
proposta del Govern de la Generalitat va ser un INEF públic compartit entre Cambrils i
Amposta, amb la obligació de que l’Ajuntament realitzes la cessió gratuïta de l’edifici a
la Generalitat (edifici valorat en 10 milions d’euros), quant la realitat amb la cessió de
l’edifici actual a EUSES s’ha aconseguir que els estudis siguin integrament per
Amposta, motiu pel qual es va aprovar el conveni de cessió. Consideren que el
manteniment dels estudis de CAFE és molt positiu per Amposta, alhora que es dota a
les instal·lacions d’un ús adequat, mantenint la possibilitat d’utilitzar-les per activitats
municipals i sense cap tipus de cost de manteniment, havent-se de tenir en compte que
el propi conveni de cessió preveu la possibilitat de que en un futur, en funció dels
nombre d’alumnes, es puguin percebre un cànon.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Sr. Alcalde no ha escoltat la seva exposició, el
Grup del PSC – PM no va en contra del manteniment dels estudis privats i aquest ha
estat el missatge que ha utilitzat l’equip de govern per oposar-se. Estan en contra de
regalar l’ús de l’edifici i no creuen que l’assumpció dels costos de manteniment de
l’edifici sigui suficient contraprestació per la seva cessió, consideren que EUSES deuria
pagar un lloguer adequant, si convé avaluat amb carinyo. Tampoc es poden raonar
similituds entre la cessió d’un local a la Generalitat i a una institució privada, per quant
aquesta darrera en quant no li resulti rendible pot anar-se’n. Empresa privada que actua
per rendibilitat i, per tant, per salvaguardar els interessos públics es deuria establir el
pagament d’una quantitat per l’ús de l’edifici públic. El Sr. Alcalde respon que
l’Ajuntament primer ha de vetllar per l’interès general del municipi i mantenir aquest ús
per l’edifici ho és, com també ho és el poder utilitzar-lo per a activitats municipals sense
cap cost, tot allò sense perjudici de que l’addenda del conveni que s’ha d’aprovar també
prevegi, com ha dit, la possibilitat de que en un futur la receptora de l’ús hagi de pagar
un cànon.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC,
l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra 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 GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER DEMANAR A LA
GENERALITAT EL PAGAMENT DELS AJUTS AGROAMBIENTALS ALS
PAGESOS ARROSSERS DEL DELTA.
Tot seguit es procedeixi a la lectura de la moció que diu:
“El conreu de l’arròs, en el context de profunda crisi econòmica actual, s’ha revelat com

un puntal bàsic de les economies de la majoria de famílies del Delta, ates que garanteix
unes entrades econòmiques estables que repercuteixen positivament en tots els àmbits
de consum directa o indirectament relacionats.
De tots es sabut, que el conreu de l’arròs en l’actualitat no seria viable sense els ajuts
europeus, ates que els costos de producció superen ara per ara els ingressos bruts de
venda. Els arrossers del Delta reben anual i tradicionalment durant el mes de desembre
un ajut europeu en concepte de gestió agroambiental del conreu de prop de 400 euros
per Hectàrea. Aquest ajut està cofinançat per la Unió Europea, l’Estat Espanyol i la
Generalitat i suposa una injecció econòmica d’uns 8 milions d’euros en el conjunt del
Delta, un 30 % dels quals aproximadament fan cap a famílies ampostines.
En aquests moments, tots els arrossers estan treballant intensament en la preparació de
les terres per la propera campanya que s’iniciarà amb la inundació dels camps a mitjans
d’abril. Aquests treballs suposen les primeres despeses per a les famílies propietàries
d’arrossars. Enguany, i per primera vegada des del pagament d’aquests ajuts, a poques
setmanes de començar el cultiu, els pagesos encara no han cobrat l’ajut agroambiental
que havia d’ingressar la Generalitat de Catalunya el passat mes de desembre
directament als comptes dels pagesos com tots els anys.
Proposta d’acord:
1. Demanar a la Generalitat de Catalunya que ingressi el més aviat possible els diners
corresponents als ajuts agroambientals als pagesos arrossers del Delta.
2. Traslladar aquest acord als sindicats agraris UP, ASAJA, JARC i UPA, Cooperativa
Arrossera del Montsià, Comunitat de Regants de la Dreta i l’Associació PRODELTA.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus terme el Regidor Sr. Antoni Espanya.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que el Grup de PxC recolzarà la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra donarà suport a la moció i que
davant la preocupació que tenen pel sector de producció d’arròs també s’hauria de
sol·licitar el pagament dels ajuts pels danys ocasionats per la fauna.
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré manifesta que aquesta és una preocupació comú de
tots els Grups municipals. Davant la manca de pagament d’uns ajuts que normalment
s’abonen el mes de desembre; però, que per un problema entre el Ministeri i el
Departament encara no s’ha fet efectius, tot i que el representant del Departament
d’Agricultura va manifestar que es pagarien durant el mes d’abril i que s’està dintre del
termini legal per a fer-ho (acaba el mes de juny), s’ha d’aprovar la moció per donar un
toc d’atenció respecte la problemàtica.
Amb les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM DE DECLARACIÓ DE SUPORT
DAVANT DE L’ANUNCI DE L’EMPRESA ERCROS DE PRESENTAR UN ERO
DE 156 TREBALLADORS DE LA FACTORIA DE FLIX.
Finalment es dona lectura a la moció que textualment diu:
“ERCROS ha anunciat la intenció de presentar un E.R.O. que afectaria 156 treballadors
deis 207 que consten a la fabrica de Flix.
Si es confirma la intenció de l’empres i es du a terme l’E.R.O., i tal com està plantejat
s'aboca la Fàbrica, Factoria d’ERCROS a Flix, al pitjor escenari des de que aquesta va

iniciar la seua activitat, el 1.897. Aquesta mesura no es pot presentar com un Expedient
de Regulació d'Ocupació més, sinó com el que realment és: el desmantellament de la
major part de l’estructura productiva a Flix i la condemna al tancament total de factoria
a curt termini.
L'impacte sobre la producció fa que l’afectació vagi molt més enllà dels treballadors
d'Ercros repercutint sobre les empreses auxiliars un nombre no menor de 80 treballadors
acomiadats més. Es demostra una manca absoluta de sensibilitat social de l’empresta en
no avaluar les conseqüències d'una mesura d'aquest tipus en un municipi de 4.000
habitants situat en una comarca d'interior com la Ribera d'Ebre, on tindrà un efecte
multiplicador devastador. A la pràctica, suposa condemnar el teixit econòmic i social de
Flix i els pobles de I'entorn a un decadència sense pal·liatius, donada la manca
d'alternatives.
S'ha pretès presentar I'ERO com una mesura d'estalvi i a nivell de Grup, quan té un nul
impacte sobre la gran majoria de centres de treball d'Ercros, acumulant Flix el 75% dels
acomiadaments.
Està totalment injustificat que es vulgui fer caure sobre la Fàbrica de Flix el resultat
d'una erràtica política d'inversions del Grup, que va apostar recentment per línies de
plàstics que s'han demostrat ruïnoses.
Encara més tenint en compte l'alt preu pagat per la factoria de Flix en totes les
reestructuracions d'ocupació d'Ercros en el passat tot i el paper cabdal que la factoria ha
tingut en el sosteniment general de la companyia en els anys més crítics.
Conscients de la gravetat de la situació i de lo que suposa per a Flix, la Ribera d’Ebre i
el conjunt de les Terres de l’Ebre, és per aquest motiu que el Grup Municipal del PSCPM de l’Ajuntament d’Amposta eleva al Ple la següent proposta d’acord:
PRIMER. DONAR total suport al Comitè d’Empresa d'Ercros i els representants
sindicals de les empreses auxiliars que es puguin veure afectades per la mesura en totes
les accions que duguin a terme per pal·liar i minimitzar I'impacte de I'ERO sobre la
Fàbrica.
SEGON. INSTAR a la Direcció d'Ercros a retardar la presentació de I'ERO fins a haver
avaluat suficientment la mesura i les alternatives que s'hi poden plantejar.
TERCER. EXIGIR a Ercros que continuï activa, amb el dimensionament que calgui, la
línia de Clor a Flix, única garantia de continuïtat futura de la factoria.
QUART. DEMANAR a les diferents institucions amb competències sobre la matèria
que iniciïn de manera urgent les accions necessàries per iniciar un pla que garanteixi el
futur laboral de Flix i la Ribera d'Ebre.
CINQUÈ. TRASLLADAR aquest acord a Ercros, al Comitè d’Empresa, al Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre, als ajuntaments de la comarca de la Ribera d’Ebre, a la
Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, a la Subdelegació del
Govern a Tarragona i al Departament d'Empresa i ocupació de la Generalitat de
Catalunya.”
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya defensa la moció en els termes en que ha estat
presentada, dient, que tot i que sembla haver un acord definitiu, només restaria desplaçat
l’acord segon de la moció per la qual cosa aquesta s’ha de mantenir.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el suport del Grup d’Esquerra a la moció

recordant que el Sr. Oriol Junqueras va declarar que el tancament d’Ercros a Flix tindria
les mateixes conseqüències que el tancament de Seat al Baix Llobregat, per aquest
motiu s’ha de demanar a l’empresa que faci tots els esforços possibles per mantenir
oberta la planta.
El Sr. Alcalde manifesta el suport del Grup de CiU a la moció.
Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat lectura.
PRECS I PREGUNTES.
El Regidor Sr. Germà Ciscar després d’agrair al Regidor Sr. Garriga la informació sobre
els actes vandàlics soferts al despatx del Grup municipal de PxC, formula les preguntes
següents:
- Sobre l’empresa de neteja, sembla que no hagi posat fil a l’agulla respecte la reducció
de jornades a treballadors, així recentment es va reduir una hora a un altre centre per la
neteja del pavelló poliesportiu sense haver recuperat l’hora eliminada. El Regidor Sr.
Josep José respon que totes les incidències es tracten amb els representants de l’empresa
i es solucionen; en quant a la neteja del pavelló es va demanar per l’Ajuntament.
- En relació amb l’informe demanat sobre la situació de l’Arquitecte, pregunta si s’ha
rebut, respon el Sr. Alcalde que encara no, tot i haver-se reclamat. El Sr. Ciscar diu que
davant aquesta situació l’ideal seria no haver presentat cap moció i denunciar-ho
directament, responent el Sr. Alcalde que en exercici de les seves funcions de Regidor
pot presentar les mocions i denúncies que estimi convenients; però, la recepció de
l’informe demanat no depèn de l’Ajuntament sinó de qui l’ha d’emetre.
- En relació amb el Director del Centre de tecnificació, el qual cobra 11.000 € a part del
seu sou en concepte de gratificacions, demana que consti en acta si és cert que
desenvolupa alguna activitat privada i si forma part de la selecció de rem d’Israel, amb
la qual cosa no pot complir amb les seves funcions atès que s’absenta del seu lloc de
treball, exposant que la posta en marxa del sistema de fitxa per al personal podria
solucionar-ho. El Sr. Alcalde respon que, com a la resta de personal, se li ha demanat si
exerceix activitats privades, tot i allò pren nota de la pregunta i ja li respondrà. Pel que
fa al sistema de control horari està prevista la seva posta en marxa properament.
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula el prec de que quant l’equip de govern convoqui
rodes de premsa inviti als Grups de l’oposició, així s’assabentaran, al menys al mateix
tremps que la premsa, de les actuacions de govern, no com amb els dos darrers anuncis
que s’han publicat sense haver-se’n donat compte a la comissió corresponent. El Sr.
Alcalde respon que com fan els Grups de l’oposició, l’equip de govern també pot
convocar rodes de premsa per comunicar les seves propostes. El Sr. Espanya diu que no
es pot comparar l’actuació dels Grups de l’oposició com a partits polítics amb la feta en
nom de l’Ajuntament, ja que primer fer la roda de premsa i després informar als Grups
municipals és una falta de respecte. El Sr. Alcalde respon que l’equip de govern, com a
Grup municipal que és, té el mateixos drets que la resta de Grups municipals.
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta:
- Com està la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i diu que facilitarà un model
d’Ordenança a la Regidora d’hisenda.
- Davant la proposta d’ERC a les Terres de l’Ebre per la reducció de costos d’agrupació

d’ens per un únic servei, quina seria la posició de l’equip de govern. El Sr. Alcalde diu
que depèn més dels Consells comarcals i els diferents consorcis que poden estar
implicats. Particularment estaria per la creació d’un únic consorci per la gestió de
residus per totes les Comarques, altra cosa seria la possibilitat d’incloure en el mateix el
CODE, donada la dificultat que comportaria la incorporació d’altres servis que gestiona,
com el tractament del mosquit o la mosca negra.
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 DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA SOBRE LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS.
Finalment es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“Atès que en el trascurs de la sessió de control al President de la Generalitat del passat
13 de febrer de 2013, el president del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana va
presentar una bateria de propostes per la transparència;
Atès que, entre aquestes propostes, hi havia introduir pressupostos participatius en
l'àmbit local, perquè el ciutadà pugui actuar com a agent decisori sobre l'ús i les
destinacions de determinats projectes;
Atès que el Grup Municipal d’Esquerra comparteix aquesta filosofia i que hauria de ser
per a l’Ajuntament d’Amposta un objectiu impulsar projectes ciutadans proposats per
les associacions, les entitats i els agents socials locals.
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Destinar l'1,5 % del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2014 a fomentar els
pressupostos participatius.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensa pel Regidor Sr. Adam Tomàs en els termes en que ha estat
presentada.
El Regidor Sr. Germà Ciscar pregunta si la fórmula seria d’una proposta de
l’Ajuntament que seria sotmesa a votació, respon el Sr. Tomàs que aquesta seria la
forma. Amb aquest aclariment el Sr. Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC a la
moció.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que amb l’aclariment fet pel Sr. Tomàs, el Grup del
PSC – PM donarà suport a la moció.
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU, d’entrada no donarà suport a la moció, altra cosa
seria si amb la seva aprovació el Grup d’Esquerra garantís el vot favorable al pressupost
de 2014, tot i que no pot garantir es puguin fer inversions ja que en el moment de
preparar el pressupost no es sabrà si es podrà demanar préstec. El Sr. Tomàs diu que la
seva proposta seria de mirar amb bons ulls la proposta de pressupost si és donen les
condicions favorables per la inversió en cas d’aprovació de la moció, a la qual cosa
respon el Sr. Alcalde que el Grup d’Esquerra demana el vot favorable a la seva proposta
sense adquirir cap mena de compromís, la qual cosa no pot fer canviar la posició de
l’equip de govern, llevat del compromís d’aprovació del pressupost de 2014. El Sr.
Tomàs respon que és evident que no poden adquirir el compromís de que es realitzarà el
pressupost que vulgui l’equip de govern al que deurien donar suport a canvi de

l’aprovació del pressupost participatiu proposat.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels
6 membres del Grup d’Esquerra, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre
del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU, acorda rebutjar la
moció transcrita.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les catorze hores i trenta-vuit 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,
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