ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 23 DE DESEMBRE 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
Secretari acctal.:
Sr. Ramon Noche Arnau.
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-tres de desembre 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 del sotasignat, Secretari accidental de la Corporació, i
estant present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a
terme la sessió extraordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de novembre de
2013.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia número 1338 a 1448 de 2013.
4. Proposta de canvi de denominació de plaça.
5. Aprovació provisional de la modificació puntual número 32 del POUM: “Inclusió de
l’ús religiós a la subzona 15a”.
6. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial “La Vall de
Cabiscol”.

7. Aprovació definitiva de la creació del Consell municipal de serveis socials.
8. Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’any 2014.
9. Aprovació de correcció del Pla de suport a les famílies – any 2013.
10. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva d’expedient de prescripció
d’obligacions
11. Aprovació de cessió de terrenys a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de
l’estació d’autobusos.
12. Aprovació de la modificació dels estatuts del consorci Localret.
13. Donar compte de renúncia a declaració de compatibilitat.
14. Resolució d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos.
15. Declaració reclamant la restitució dels documents de l’arxiu de l’Ajuntament requisats
a la fi de la guerra civil i que encara es retenen a l’Arxiu de la guerra civil.
16. Moció del Grup PxC per declarar la il·legitimitat d’una part del deute de l’Ajuntament
d’Amposta.
17. Moció del Grup PxC per estudiar la possibilitat d’habilitar espais temporals de
magatzem per a gent desnonada.
18. Moció del Grup PxC per promoure els productes de proximitat.
19. Moció del Grup Esquerra d’Amposta a favor de la gratuïtat en l’entrada a la Fira de
mostres d’Amposta.
20. Moció del Grup PSC – PM sobre les beques menjador.
21. Moció del Grup Esquerra d’Amposta sobre l’impost de béns immobles.
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords:
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2013.
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 25
de novembre de 2013.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• Taquilleres de la Fira de Mostres, del 5 al 8 de desembre de 2013.
• Hostesses de la Fira de Mostres del 5 al 8 de desembre de 2013.
• Auxiliars administratives, en el marc del programa mixt de treball i formació
adreçat a les persones aturades, per un termini de sis mesos.
• Auxiliars administratives en el marc del programa de col·laboració social
d’administracions públiques amb persones perceptores de prestacions d’atur, per
un termini de sis mesos.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 1338 A 1448DE
2013.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1338 a 1448 de 2013, restant el
Ple assabentat.

PROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ DE PLAÇA.
Vista la petició formulada per l’Assemblea Nacional Catalana de canvi de denominació
de la Plaça d’Espanya, la qual compta amb el suport de la totalitat dels veïns de la
mateixa.
Vista la proposta formulada per la Comissió informativa municipal de cultura, el Ple de
la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el canvi de denominació de la Plaça Espanya pel de Plaça de
l’Ajuntament.
SEGON. Ordenar l’obertura d’un termini d’informació pública per un termini de vint
dies mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí oficial de la província.
TERCER. Donar audiència a la peticionària així com a la resta d’interessats en el
procediment per tal que el termini de quinze dies puguin formular les al·legacions que
tinguin per pertinents.
QUART. Cas que en els terminis abans indicats no es produeixen al·legacions o
reclamacions, l’acord d’aprovació del canvi de denominació de la plaça esdevindrà
definitiu.
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 32 DEL
POUM: “INCLUSIÓ DE L’ÚS RELIGIÓS A LA SUBZONA 15A”.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número
32 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Inclusió de l’ús religiós a la subzona
15a”, redactada per l'Arquitecte municipal, Jaume Castellví Miralles.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 d’octubre de 2013,
aprovà inicialment la proposta de modificació puntual, la qual ha estat exposada al
públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona
número 254 del dia 5 de novembre de 2013 i Diari El Punt Avui del dia 1 de novembre
de 2013.
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret
Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en
donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina webb de l’Ajuntament) de la modificació
puntual esmentada.
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als
Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta.
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 de la modificació
a avaluació ambiental per quant la modificació puntual no és cap dels supòsits
d’avaluació ambiental dels plans d’acord amb al Llei 6/1009, de 28 d’abril, ni supòsit
d’avaluació d’impacte ambiental ni de decisió prèvia segons el Reial Decret Legislatiu
1/2008, d’11 de gener.
Atenent que durant el termini d'exposició pública s'ha presentat una al·legació pel Sr.
German Cicar Pastor (número de registre 18221 de data 14 de novembre de 2013),
al·legació on s’assenyala que la modificació puntual del POUM ha estat motivada per la
sol·licitud d’una particular que només busca un benefici econòmic i demana que la
modificació sigui denegada per quant entén que la modificació urbanística on l’únic
objecte és el benefici econòmic d’un particular és del tot irregular.

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.
Vist l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot
favorable dels 11 membres del Grup de CiU, l’abstenció dels 6 membres del Grup
d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del Grup del PSC – PM i el vot en contra del
membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Desestimar l’al·legació formulada pel Sr. German Cicar Pastor, per quant es
considera que la proposta de modificació puntual està ajustada a dret en base a:
La jurisprudència del Tribunal Suprem, des de la STS 11.7.87 i posteriors (STS
20.12.91, STS 21.1.97, STS 23.4.98, etc.) ha vingut acollint la doctrina del control de la
discrecionalitat dels aspectes discrecionals de les potestats administratives, en l'àmbit de
la potestat de planejament urbanístic. Després d’afirmar el “ius variandi” reconegut a
l'Administració, per la naturalesa normativa del planejament i la necessitat d'adaptar-lo
a les exigències canviants de l'interès públic, que justifiquen el que l'Administració
pugui revisar o modificar el planejament urbanístic per exigències de l'interès públic
actuant discrecionalment (no arbitràriament) i amb observança dels principis continguts
en l'art . 103 de la CE, s'ha reiterat pel Tribunal Suprem que aquesta facultat innovadora
de l'Administració materialitzada en l'ordenació d'un Pla urbanístic, té uns límits propis
derivats del necessari acatament dels estàndards urbanístics previstos a la legislació
general sobre ordenació del sòl, no menys que a l'adequada satisfacció de les necessitats
socials i de l'interès públic al servei del qual ha d'estar subordinada l'ordenació
territorial amb absència, en tot cas, de qualsevol tipus d'arbitrarietat en la solució dels
problemes urbanístics plantejats dins d'una realitat social.
La STS 11.7.87 afirma que la revisió jurisdiccional de l'actuació administrativa
s'estendrà, en primer terme, a la verificació de la realitat dels fets, per, en segon lloc,
valorar si la decisió planificadora discrecional guarda coherència lògica amb aquells, de
manera que quan sigui clara la incongruència o discordança de la solució elegida amb la
realitat, la decisió resultarà viciada per infringir l'ordenament jurídic, i concretament,
l'art. 9.3 de la CE. La motivació de la decisió del planificador es plasma en la memòria,
com exteriorització de les raons que justifiquen el model territorial elegit o les
modificacions introduïdes.
Continua assenyalant la jurisprudència que aquesta actuació administrativa discrecional
pot ser, però, objecte de la revisió jurisdiccional, la qual s'estendrà a la verificació de la
realitat dels fets -control dels fets determinants- per valorar si la decisió planificadora
discrecional guarda coherència lògica amb aquells, ja que tant una discordança de la
solució elegida amb la realitat que integra el seu pressupost, com una injustificada
desviació d'aquella respecte als criteris generals del Pla, integrarien una violació del
principi d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics, en definitiva, les decisions
planificadores han de ser proporcionals, coherents i racionals, ja que d'altra manera la
reconeguda discrecionalitat derivaria en una inadmissible arbitrarietat, però sent
necessari significar també que d'existir una pluralitat de solucions que siguin lícites
incumbeix no al Tribunal sinó a l'Administració en l'exercici de la seva potestat
discrecional triar entre aquelles la que consideri més convenient.
Assentats els aspectes que han de ser analitzats per entendre o no ajustada a dret la
proposta de modificació puntual del POUM inicialment aprovada, s’ha de realitzar
aquest anàlisis per:

1. En primer lloc ha d’afirmar-se sense cap mena de dubte que en el municipi existeix
una diversitat religiosa que reclama la possibilitat d’instal·lació de centres de culte, la
qual cosa confirma l’existència de la primera de les premisses que justifiquen l’exercici
de la potestat discrecional de la que està investit l’Ajuntament en la planificació
urbanística: la realitat dels fets.
2. En segon lloc, la realitat dels fets ha de guardar una coherència lògica amb la
proposta de modificació puntual i en el present cas existeix dita coherència per quant és
possibilita la implantació de centres religiosos en una zona delimitada pel POUM.
3. La proposta no suposa una desviació respecte els criteris generals del Pla d’ordenació
urbanística municipal, ja que és limita a incorporar un nou ús ja definit en el Pla a una
subzona de les definides al Pla.
4. La proposta inicialment aprovada no suposa la satisfacció d’un interès particular per
damunt de l’interès públic. Amb independència de que la proposta de modificació
puntual del POUM hagi estat iniciada a instància de part (una propietària de terrenys
inclosos en l’àmbit de la subzona), la proposta no es concrea exclusivament en la
incorporació d’un nou ús a la finca propietat de la peticionària, sinó que s’atorga a la
totalitat dels terrenys amb la qualificació urbanística de subzona 15a1 “Edificació
urbana industrial”, la qual cosa ja mostra una primera referència sobre la consideració
de la primacia de l’interès públic sobre l’interès particular. D’altra banda com resulta de
la memòria de la modificació -i és un fet que podem considerar acreditat- la
incorporació d’un nou ús en una subzona concreta de les definides en el POUM es
produeix per possibilitar una teòrica la implantació de nous centres de culte en l’àmbit
de dita subzona la qual cosa representa la confirmació de la primacia de l’interès públic
sobre el particular.
SEGON. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 32 del
Pla d’ordenació urbanística municipal: “Inclusió de l’ús religiós a la subzona 15a”,
redactada per l'Arquitecte municipal, Jaume Castellví Miralles.
TERCER. 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.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Germà Ciscar agraeix la claredat de l’exposició del Sr. Alcalde sobre el
centre que es podrà instal·lar amb l’aprovació de la modificació, responent aquest que la
modificació de planejament permetrà el trasllat d’un centre ubicat a la zona de Grau a un
indret fora del centre de la Ciutat la qual cosa permetrà la minoració de les molèsties.
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
ESPECIAL “LA VALL DE CABISCOL”.
Vista la proposta de modificació puntual del Pla especial “La Vall de Cabiscol”,
redactada per la l'ECCP, Anna Obiols Moliné, a instància de la societat La Vall de
Cabiscol, SL.
Atès que la modificació puntual del Pla especial esmentat va ser aprovat inicialment per la
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 31 d’octubre de
2013.
Atès que s’ha efectuat l’exposició pública de l’aprovació inicial del Pla especial per un
termini d’un mes, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la Província número

256 del dia 7 de novembre de 2013 i Diari “El punt Avui” del dia 4 de novembre de 2013,
sense que durant el termini abans esmentat s’hagi presentat cap al·legació o reclamació
contra l’aprovació inicial.
Atès que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret Llei
1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en donar
publicitat per mitjans telemàtics (pàgina webb de l’Ajuntament) de la modificació
puntual esmentada.
Atès que en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6497 del dia 8 de
novembre de 2013 es publicà la Resolució TES/2303/2013, de 12 d’agost, sobre al no
subjecció a avaluació ambiental de la modificació puntual del Pla especial urbanístic la
Vall de Cabiscol al terme municipal d’Amposta.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, i per tant amb el quòrum
de la majoria absoluta, acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla especial “La Vall de
Cabiscol”, redactada per la l'ECCP, Anna Obiols Moliné, a instància de la societat La Vall
de Cabiscol, SL.
SEGON. Ordenar la remissió de la modificació del Pla especial aprovada, juntament amb
còpia de l’expedient administratiu, a la Comissió d’urbanisme de les Terres de l’Ebre,
instant la seva definitiva aprovació.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura de
tota la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents acords.
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE
SERVEIS SOCIALS.
Atès l’expedient instruït per la creació del Consell Municipal de Serveis Socials així
com els seus estatuts ha estat inicialment aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió
duta a terme el dia 28 d’octubre de 2013.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic per un termini de trenta dies hàbils
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número
254 del dia 5 de novembre de 2013 i Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número
6494 del dia 5 de novembre de 2013, sense que durant el termini d’exposició pública
s’hagi presentat cap tipus d’al·legació o suggeriment sobre el mateix.
De conformitat amb el que disposen els articles 65, 160 i concordants del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar definitivament la creació del Consell Municipal de Serveis Socials
així com els seus estatuts
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre del estatuts definitivament aprovats en el
Butlletí oficial de la Província, en la pàgina web municipal, i anunciar al DOGC la
referència del BOPT, als efectes de la seva entrada en vigor.
APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2014.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda celebrada els dies 19 i
20 de desembre de 2013, al projecte de Pressupost per a l’exercici 2013, el Ple de la
Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU i el vot

en contra dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del
PSC – PM i del membre del Grup de PxC, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost municipal general per a l’exercici 2014,
per un import total consolidat 34.616.797,65 euros en ingressos i en despeses, bases
d’execució, annexos i resta de documentació complementària.
SEGON. Aprovar la plantilla de personal per a l’exercici 2014.
TERCER. Aprovar el límit de despesa no financera per al pressupost municipal de l’any
2014 en la quantia de 17.565.752,76 euros, havent-se verificat que es compleix amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes fixats als articles 11 i 30 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, al
haver-se comprovat que s’obté, en termes del “Sistema Europeo de Cuentas Nacionales
y Regionales”, capacitat de finançament (superàvit pressupostari).
QUART. Informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el límit de
despesa no financera aprovada per l’Ajuntament d’Amposta per al pressupost general de
l’exercici 2014.
CINQUÈ. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí
oficial de la província, per un termini de 15 dies, tal i com disposa l’article tal i com
estableix l’article 169.1 del RDL 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes
locals, en el que els interessats podran presentar reclamacions davant el Ple de la
Corporació. El pressupost general es considerarà definitivament aprovat si en el termini
indicat no se presenten reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà d’un mes per a
resoldre.
SISÈ. El pressupost definitivament aprovat serà inserit en el Butlletí oficial de la
Corporació, si el té, resumit per capítols cadascun dels pressupostos que el formen, en el
de la província o, en el seu cas, de la Comunitat autònoma uniprovincial, tal i com
indica l’apartat 3 de l’article 169 del RDL 2/2004.
SETÈ. Del pressupost definitivament aprovat se remetrà copia a l’Administració de
l’Estat i a la Comunitat Autònoma.
VUITÈ. El pressupost entrarà en vigor en l’exercici corresponent, una volta publicat en
la forma prevista en l’apartat 3 del indicat article 169.
Intervencions dels membres:
La presentació del pressupost ha estat realitzat per la Regidora delgada d’hisenda Sra.
Isabel Ferré qui exposa que el pressupost de més de 19.400.000 euros està equilibrat i
compleix amb la regla de la despesa, els principis d’estabilitat i amb la taxa de
creixement de l’1,5% i allò amb la congelació dels tributs i amb una previsió realista de
la recaptació (fonamentada amb la dels anys anteriors) i amb un pressupost per a la
despesa realitzat analitzant totes i cadascuna de les partides prioritzant les demandes de
els entitats i ciutadans i amb un important increment de la partida de neteja de la Ciutat
(66%) i conservació de la via pública (64%), forment de l’ocupació destinant 100.000 €
a plans d’ocupació i col·laboració social i un important increment de les subvencions a
les entitats ciutadanes, en especial a les de caràcter social, mantenint el pla de suport a
les famílies que s’amplia a un nou grup de beneficiaris. Pel que fa a les inversions
l’Ajuntament està sanejat amb una ratió d’endeutament del 65% que permetrà una
inversió d’1.100.000 € destinats al carrer Major i la Plaça de l’Ajuntament i l’antic
escorxador a més d’altres inversions petites, que permetran que les empreses de la Ciutat
puguin treballar. Acaba demanant el vot favorable al pressupost presentat per quant

considera que és un bon pressupost per a la Ciutat.
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta que hi ha coses al pressupost que li agraden,
com també aspectes que són corregibles: en el capítol dels treballadors es podrien
estalviar diners en gratificacions o productivitat, a banda de que amb les declaracions de
compatibilitat no es compleix la llei. D’altra banda no s’ha acudit a les reserves legals de
l’Hospital comarcal que permetrien disposar de 200.000 € per inversions tal i com ha
vingut dient en repetides ocasions, que no es vulguin utilitzar aquestes reserves podria
arribar a entendre-ho el que no pot entendre de cap forma és que no es realitzi la
inversió en la renovació de l’enllumenat públic que permetria un estalvi de 250.000 €
anuals i que es pressupostin altres inversions. Pel que ha exposat el Grup de PxC ha
votat en contra.
El Regidor Sr. Antoni Espanya abans de la seva intervenció formula el prec de que la
presentació a la premsa del pressupost no es faci abans de que aquest hagi estat
traslladat als Grups de l’oposició, respon la Regidora Sra. Isabel Ferré que la presentació
en roda de premsa estava convocada per després de la sessió de la Comissió d’hisenda;
però, aquesta va haver-se d’ajornar, la qual cosa va donar lloc al fet de la presentació
prèvia a la premsa.
Continua el Regidor Sr. Antoni Espanya dient: “Per primera en vegada en els darrers 4
anys, ens trobem amb uns pressupostos municipals que pateixen un creixement, petit,
de només 244 mil euros però creixement al cap i a la fi. Per cert, el titular de la nota de
premsa que el seu grup polític va penjar a la web municipal diu “L'equip de govern
d'Amposta presenta un pressupost 1 milió d'euros superior al de l'any passat” cosa que
evidentment no s’ajusta a la realitat. El 2010 el pressupost fou de 26,7 milions d’euros,
el 2011 va baixar a 21,2 el 2012 a 21,0 i el 2013 continuà baixant fins a 19,2, i el 2014
es preveu que sigue de 19,5 un 1,7 % més que l’any anterior. D’entrada és un indicador
del canvi de tendència en el que entrem i que esperem que sigue l’entrada definitiva en
un nou cicle econòmic que perquè sigue durador, s’ hauria de caracteritzar per la
contenció de la despesa, la reducció del dèficit i el rigor pressupostari.
Contràriament al 2013 hi ha una notable baixada dels ingressos corrents, que passen
dels 19,04 als 18.34 milions d’euros, la qual cosa s’explica per una baixada recaptadora
lligada a l’IBI i per l’aplicació de la metodologia SECH al pressupost que el fa més
realista. Vull fer notar que hem pressupostat la insignificant xifra de 15 mil euros
vinculats als impostos lligats a la construcció, també un clar indicador de la situació
límit a la que ha arribat el mercat immobiliari que sembla que encara no hagi tocat fons.
Hem de celebrar però que després de molts exercicis hagi un increment del 10,8 % de
les transferències corrents de les Administracions superiors (especialment de l’Estat)
que ens situen en 5,4 milions d’euros respecte els 4,9 de l’any passat. Vull recordar que
estàvem en caiguda lliure en aquest capitol també des del 2010, després d’una
estabilització l’any passat.
Respecte les despeses, que com ja saben es l’apartat que des del nostre punt de vista ens
hem de mirar amb més atenció que mai ates la importància que tenen els escassos
recursos públics, ens trobem que per primera vegada també després de 4 anys,
s’incrementen un 2 % i passem dels 16,1 milions d’euros als 16,4, és a dir, 300.000
euros més. Aquesta xifra entenem que també és un indicador del cicle de recuperació en
el que sembla que ens tornem a situar. Però hem d’aprendre la lliçó del passat i ara que
tornem a tenir una mica per gastar, ho hem de fer amb més criteri que mai. Dit això, si

analitzem la despesa en els dos grans blocs de personal i bens i serveis, la valoració ja és
diferent.
Pel que fa a la despesa en personal aquesta continua sent la partida més gran del
pressupost amb 7,8 milions euros i un 40 % respecte al total de despesa. Aquest capítol
baixa un 2,2 % respecte el 2013, any en que ens vam gastar 8 milions d’euros. Aquesta
tendència a la baixa en la despesa de personal, va començar amb el decret de l’Estat del
2011 que baixava un 5 % el sou dels funcionaris, que al 2012 va continuar amb un 7 %
imposat per l’Estat amb la retallada de la paga extra de Nadal i que el 2013 es va traduir
en una congelació de la massa salarial de tots els treballadors públics, inclosos els del
nostre ajuntament i que pel que veiem continuarà aplicant-se el 2014. La lleugera
baixada de 170 mil euros en el capítol de personal d’enguany, s’explica bàsicament per
l’amortització de les places de les 5 persones que s’han jubilat el 2013.
Una vegada més vostès mantenen pel 2014, un partida important de 110 mil euros en
concepte d’incentius de productivitat i gratificacions a alguns funcionaris municipals. Ja
saben com en anys anteriors que aquest punt és un dels principals esculls si volen
comptar amb el nostre suport. No vull ser reiteratiu però el Comitè d’Empresa de
l’ajuntament s’ha manifestat sempre contrari al famós “decret de gratificacions” perquè
és un greuge comparatiu entre els treballadors municipals. Continuem sense entendre
tampoc com després de quatre anys i mig, encara usen l’argument del catàleg de lloc de
treball que està elaborant la Diputació de Tarragona per continuar justificant aquest
abús.
En un altre ordre de coses cal reduir les contractacions d’urgència no justificades. La
transparència en la contractació de personal continua sent una de les assignatures
d’aquesta casa.
Pel que a la despesa corrent, la segona partida en importància del pressupost, a
comprovem que puja un important gaire be 6 %, i passa de 6,7 milions d’euros pel
2013, a 7,1 el 2014. Continuem fent una valoració positiva d’alguna de les mesures de
contenció que es mantenen i que moltes van ser proposades pel nostre grup. En algunes
encara haguessin pogut anar més enllà i els he de recordar que encara hi ha moltes
partides de despesa corrent que es poden millorar. Hem entrat en un procés de
conscienciació dels gestors dels serveis i bens municipals, però després d’uns anys
d’estabilitzacions i fins i tot reducció en els consums, hem detectat pujades important en
algunes partides elèctriques i de combustibles.
El 2014 gastarem 72 mil euros en lloguers d’edificis, però a la vegada signarem un
conveni amb una entitat bancària per disposar d’un nou espai d’ús municipal, quan
tenim edificis de propietat sense cap us. Hem de continuar disminuint el dèficit dels
serveis municipals que no s’autofinancen i que sumen en conjunt més d’un milió
d’euros més que han de sortir les arques municipals. Tot i això, reconeixem que des de
fa dos anys s’estan fent gestos en la bona direcció tot i que encara insuficients.
Vull deixar constància de l’impacte de la mesura que el nostre grup va proposar durant
aquest 2013 de repartir les contractacions de bens i serveis a diferents proveïdors quant
aquests superen el 5 mil euros de facturació amb el consistori i que va ser aprovada per
unanimitat. Entenem que aquesta rotació de proveïdors que ja s’està aplicant, en una
despesa corrent de més de 7 milions d’euros com és el nostre cas, pot ajudar a
sobreviure moltes petites empreses de la ciutat, que és del que es tracta en aquests
moments de dificultat.

Pel que fa a l’apartat de transferències corrents, és a dir tot el conjunt de subvencions
que des de l’ajuntament es dona a les entitats i associacions de la ciutat i el territori,
veiem que a l’inrevés del 2013 que vam passar de 1 milió d’euros a 915 mil, el 2014 es
preveu un increment del 8 %, i ens tornem a situar a nivells del 2012. Valorem
l’increment general que han tingut la majoria d’entitats, excepte algun cas puntual i
difícil d’entendre com les subvencions a les entitats agràries que perden més del 50 %
de la subvenció, i esperem que aquesta sigue la tònica dels propers anys. Les entitats
culturals i esportives estan més necessitades que mai per manca d’espònsors i
d’impagament de moltes quotes de socis o directament perquè moltes famílies donen de
baixa els xiquets de les entitats. Només cal veure com la majoria d’entitats s’espavilen
per treure diners organitzant concerts, exposicions, i activitats diverses.
Un any més continuem notant a faltar un suport més decidit a les àrees de comerç,
empresa, indústria i turisme. Saben que aquestes activitats són les úniques que poden
generar dinàmiques econòmiques positives a la ciutat. En números reals trobem que
destinen pel 2014, 50.000 euros a la promoció del comerç el que suposa una disminució
del 9 % respecte el 2013 i només 20.000 a promoció d’empresa i indústria i 15.000
euros destinats a promoció turística. Continuem pensant que amb aquests xifres és
difícil que aquestes àrees estratègiques ajuden a canviar la tendència econòmica de la
ciutat.
Quant a les inversions per al 2014 ens situem amb significatiu increment i passem de
poc més 300 mil euros del 2013 a 1,1 milions, una xifra que continua sent molt petita
per una ciutat de 21 mil habitants, i més tenint en compte que fa 6 anys estàvem en
xifres superiors als 15 milions. L’impacte que aquesta injecció econòmica hauria de
tenir en el conjunt d’empreses locals, una de les aportacions que hauria de fer la primera
entitat publica municipal en aquests moments de crisi i poca activitat, continuarà sent
simbòlica. Tornem, com en els vells temps a finançar el 100 % de les inversions via
crèdit, la qual cosa mostra la debilitat de la nostra capacitat de generar recursos propis.
Pel que fa als conceptes de les inversions, no veiem la necessitat en aquests moments de
gastar 400 mil euros en peatonalitzar el Carrer Major i la Plaça de l’ajuntament i 450
mil euros més en l’habilitació d’una nova oficina de Turisme. Coincidim que són dos
actuacions que a mig termini poden ser interessants per no en aquests moments quant el
prioritari seria falcar l’economia productiva, modernitzar els equipaments i
instal·lacions municipals perquè generen menys despesa i mantenir l’important
patrimoni de les entitats de la ciutat. I li donaré alguns exemples, als nostre pagesos els
aniria molt bé una forta injecció econòmica en la millora de la xarxa de camins rurals
per facilitar-los l’accés a les seus finques i en definitiva facilitar-los el seu treball.
L’agricultura continua sent una activitat fonamental encara avui dia a Amposta. S’ha
parlat de modernitzar tota la xarxa d’enllumenat públic que genera la despesa corrent
més important de la ciutat. Més de 400 mil euros. Per no citar d’introducció progressiva
en tots els edificis municipals d’energies renovables o alternatives als combustibles
tradicionals. Hi ha al mercat moltes ofertes competitives que si be generarien una
despesa inicial serien ràpidament amortitzables per l’estalvi que generarien. I seguint
l’exemple de la col·laboració encetada amb el Casino, que tot i ser una transferència,
també computa com una inversió pel concepte dels diners que s’invertiran, moltes
entitats emblemàtiques i històriques d’Amposta agrairien una injecció per restaurar
façanes, arreglar teulades, etc ... i d’aquesta manera evitar-los una despesa més

important més endavant. Sincerament creiem que actuacions com aquestes són les que
toquen ara i no continuar amb inversions que generaran després encara més despesa de
manteniment.
Pel que fa a l’apartat del deute. Segons les dades facilitades per Intervenció,
l’ajuntament deurà 13,26 milions d’euros a 31 del XII del 2013 o el que és equivalent al
65 % del pressupost municipal. Una bona noticia que indica que anem per bon camí pel
que fa al sanejament de l’estructura pressupostària del nostre ajuntament. Aquesta línia
ens ha de permetre en exercicis propers a l’objectiu de disminuir la càrrega financera i
alliberar recursos propis per augmentar les inversions i contribuir des de l’ajuntament a
dinamitzar l’economia local. Tot i això, el 2014 amortitzarem gaire 2 milions d’euros de
deute i 450 mil euros en despeses financeres, la qual cosa continua representant un
volum molt important de recursos segrestats per tornar els préstecs demanats en altres
exercicis.
Finalment, igual que l’any passat he d’acabar amb l’altre gran argument que ens obliga
a votar en contra dels seus pressupostos pel 2014, i és el que es refereix a la gestió de
l’Hospital Comarcal. Ens preocupa que amb un pressupost de més de 15 milions
d’euros, pràcticament el 80 % de l’equivalent al pressupost municipal, els mecanismes
de fiscalització de la gestió siguen tan opacs i el que es pitjor, no detectem cap intenció
de fer-la més transparent. Per gastar un pressupost de 19 milions d’euros i més de 300
treballadors, l’ajuntament te una àrea d‘intervenció i secretaria dotada de diverses
tècnics de nivell alt i personal de suport divers tant tècnic com administratiu, en canvi a
l’Hospital per gastar un pressupost de 15 milions d’euros i 200 treballadors, no existeix
cap d’aquestes figures. Tot recau en la figura d’un gerent que visita el centre algun dia a
la setmana i la majoria de gestions es porten directament des de Reus. Tot el poder de
decisió recau en el President del Consell d’Administració, és a dir vostè i el gerent,
sense cap figura tècnica intermèdia que vetlli per la gestió ajustada al rigor pressupostari
i jurídic que cal als recursos públics.
D’aquesta manera ens hem trobat amb diverses operacions financeres d’alt risc de deute
subordinat o d’actius financers a curt termini que encara hores d’ara no sabem el que
han costat a les arques de l’Hospital. Per no parlar de contractes poc ètics de grues
signades amb empreses de treballadors d’alt nivell de l’Hospital, o del lloguer del
servei de rehabilitació que ascendeix a la immoral xifra de 15 mil euros mensuals (iva
inclòs) o el que és el mateix 180 mil anuals i que hem intentat tota l’oposició de totes
les maneres possibles la seva renegociació o rescissió sense la seva col·laboració. La
darrera operació de risc a la que vostè ens vol sotmetre és la de començar les obres de la
nova residencia de gent gran valorades en 12 milions d’euros el proper any, sense tenir
cap compromís per escrit de la Generalitat pel que fa la concertació de places. Quan
vostè sap que totes les places no concertades de les residencies de gent gran, començant
per la nostra actual, estan sent desocupades perquè els familiars prefereixen tenir la gent
gran a casa i cobrar la pensió que haver de pagar per tenir-los en una residència.
En definitiva un sumatori de coses tant pel que fa del pressupost municipal com al de
l’Hospital Comarcal que ens impossibiliten ni tants sols abstenir-nos com hem fet en
alguna ocasió.”
El Regidor Sr. Adam Tomàs inicia la seva intervenció dient que s’ha d’entendre que el
seu criteri en el repartiment d’ingressos i despeses seria diferent i la seva coincidència
respecte el pressupost d’Hospital Comarcal amb el que ha dit el portaveu del Grup del

PSC i continua dient: “Si avui votéssim l’encaix tècnic dels pressupostos, tal ha dit la
regidora d’Hisenda, hauríem de votar a favor, ja que tècnicament és un pressupost
correcte, amb un nivell d’endeutament prou bo. Però li recordem que el que votem avui
no és això, avui els grups municipals ens posicionem sobre com s’utilitzen els diners
dels ampostins i ampostines, i això ho fem des d’un punt de vista polític i no tècnic, per
tant, això és el que faré, exposar el posicionament polític del grup municipal d’Esquerra.
Esquerra Republicana hem anat insistint els darrers dos anys, ja sigui mitjançant els
debats sobre els pressupostos municipals com en les propostes que els hi hem anat fent
en forma de moció, en la necessitat de rebaixar la despesa per poder reduir la càrrega
impositiva a la gent, sobretot a aquells que ho estan passant més malament.
Ja hem manifestat que les actuacions que s’hi anaven concretant eren escasses i
insuficients per afrontar la crisi. Continuem tenint molt de camí pendent en aquest
sentit. Un camí que ens hagués agradat fer junts, des de la unitat, amb una majoria més
amplia que la del govern. Però vostès, una vegada més, han fet política d’aparador,
presentant a la premsa aquests pressupostos abans d’explicar-los a la resta de grups de
l’Ajuntament i abans de poder ser debatuts.
L’any passat els hi vam dir que feien el mateix que l’any anterior, però una miqueta
menys, en un pressupost en superàvit. Aquest any ens presenten un pressupost en
equilibri, però sense cap millora substancial. Continuem pensant que no estan prenent
les mesures extraordinàries que reclamen aquests moments que també són
extraordinaris.
En el capítol 1 vostès continuen tenint una assignatura pendent pel que fa a la
normalització dels treballadors municipals i les seves nòmines. L'Ajuntament
d'Amposta té un problema amb les nòmines del personal. Primer, perquè supera el límit
del 75% permès per la Llei en l'àmbit dels complements específics, i, en segon lloc,
perquè continuen repartint de manera arbitrària i poc racional 110.000 € en
complements a la productivitat, que recauen entre molts pocs treballadors sense massa
coherència en alguns casos.
I li posaré un exemple molt clar:
El context econòmic de davallada de l’activitat urbanística s’ha emportat per endavant
la societat municipal de gestió immobiliària GURSAM, amb una assumpció d’un deute
de 600.000 euros i els diferents immobles per part de l’ajuntament. Aquesta davallada
ha provocat també que vostès hagin passat per al 2014 la partida d'ingressos per
l’impost de construccions de 120.000 euros a 15.000 euros, és a dir, una rebaixa
d’ingressos del 87% respecte l’any passat. I, tot i aquest panorama, incrementen la
despesa per productivitat al departament d'urbanisme un 9%. Al nostre parer, els
incentius d'aquesta àrea en aquesta situació hauria de ser igual a 0.
En el capítol 2, aquest pressupost veu finalment una reducció dels lloguers, gràcies a la
pressió que s'ha fet des dels partits de l'oposició. Tindrem finalment l'emissora
municipal al poble, serà més accessible per a la ciutadania i ens estalviarà uns quants
milers d'euros i ocuparem uns locals que fa anys que ens generen més pèrdues que
beneficis. No obstant això, continuarem pagant gairebé 20.000 € pel local de la Policia
Local. Una despesa que al nostre criteri es podria eliminar traslladant aquesta àrea a
l'antic escorxador municipal, com ja hem demanat a l'equip de govern.
El Pressupost del 2014 incorpora un increment en la partida de 'Conservació de vies
públiques' per resoldre definitivament el desguàs de la plaça Berenguer IV, una altra de

les reivindicacions d'Esquerra Republicana durant aquesta legislatura. Esperem que en
esta inversió es pugui evitar que continuïn caient persones enmig d'una plaça de recent
construcció que hauria d'haver previst aquest maldecap, i esperem que al mateix temps
es tingui en compte el problema de les inundacions que pateixen cada cop que plou els
botiguers dels carrers més propers a la plaça.
Quant a la despesa energètica vinculada a l'enllumenat públic, no entenem que encara
continuen sense atacar aquest problema. Aquesta és una de les grans assignatures
pendents de l'equip de Govern. Ens gastem massa diners públics en aquesta matèria,
concretament vostès han incrementat aquesta despesa fins els 483.000 €, i, pel que
sembla, no tenen previst posar-hi remei. Molts ajuntaments van aprofitar el Pla E per
canviar l'enllumenat, fent eficiència energètica i rebaixant la despesa en lo consum
d’energia. Per la informació que es va traslladar a la comissió de medi ambient, estem
parlant d'una inversió de 500.000 euros que podria revertir en un estalvi de 250.000
euros a l'any en diners dels ampostins i ampostines. Ja fa dos anys que ho haguessin
hagut de fer i estaria amortitzada la inversió, i en canvi el que vostès busquen és
rebaixar el consum deixant a fosques algunes parts del poble.
Pel que fa a l'energia elèctrica dels edificis municipals, l'any passat els hi vam
recomanar durant el debat de pressupostos del 2013, una auditoria pel que fa a la
contractació. Els hi vam dir que hi havia empreses que ho feien a canvi del 10% de
l'estalvi obtingut el primer any, i la resposta de la regidora d'Hisenda va ser que ja
s'havia fet tot el que es podia i que no es podia rebaixar més. Ara ens sorprenen amb què
ho faran aquest any, segons ens van dir a les comissions de Medi ambient i d'Hisenda.
Aquesta situació es lamentable, ja que han llençat un any d'estalvi per l'orgull d'una
regidora de no reconèixer que encara es podia fer mes. Vostès li demanen esforços al
poble mentre continuen malbaratant els seus diners.
Pel que fa a l'increment de la partida de neteja de carrers, aquest tema és important,
però, en el context actual, és tant prioritari com per destinar-hi 100.000 € addicionals?
Estem segurs que aquest ha de ser una de les partides que més ha de créixer del
Pressupost? No ho hauria de ser l'activació de programes que ajuden a reduir les xifres
d'atur del poble i fer com altres ajuntaments que han apostat per finançar les empreses
que contractin persones a l'atur i que ja s'han quedat sense cap prestació. Aquesta és,
sense cap dubte, la principal preocupació de la ciutadania, l’ocupació.
No és prioritari també les persones que no podran fer front a l'hivern en unes condicions
mínimes de confort? I les persones que no poden pagar la contribució que, recordem
que s'ha duplicat en els darrers 10 anys? Què és més important en estos moments?
En el capítol 4 trobem un parell de propostes del grup municipal d'Esquerra
Republicana: la integració de l'Ajuntament d'Amposta a la Càtedra d'economia local i
regional de la URV i les subvencions per fer front les plusvàlues d'aquelles famílies que
hagin patit un desnonament. Els felicitem!!, però ens hauria agradat veure-hi la proposta
sobre l'IBI i que debatrem al final d'aquest Ple. Ens diran que no és possible tal i com
està redactat l'acord. Doncs facin el mateix que van fer amb la nostra proposta sobre la
plusvàlua, consensuen!. És qüestió de voluntat política i de sensibilitat davant les
dificultats que pateixen els més desafavorits.
Pel que fa al capítol 6, les inversions, els 450.000 € per l'Oficina de Turisme i aquest
nou Centre d'Interpretació ens semblen un despropòsit i una burla en estos moments. Si
es volien gastar aquest diners, podrien haver prioritzat el canvi de l'enllumenat que hem

dit abans, però vostès prefereixen inaugurar obra abans que millorar els serveis que es
presten des de l’Ajuntament d’Amposta, entre els quals s’hi inclou l’enllumenat públic.
Canviar l’obsolet sistema actual potser no li permetria fer-se cap fotografia, però, en
canvi, suposaria reduir la despesa municipal. I, quan la disminuïm, podem reduir la
pressió dels impostos de la gent mes necessitada.
Tenint en compte aquest error estratègic de l’equip de Govern de no fer un pressupost
pensant en les persones i haver-lo fet pensant en les properes eleccions, el Grup
Municipal d’ERC votarà en contra d’aquesta proposta de Pressupostos. Perquè no són
els pressupostos que necessiten los ampostins i les ampostines. Són els pressupostos que
els hi permeten mantenir velles dinàmiques polítiques, aquelles a les quals estan
acostumats. Però, malauradament, no s’han adaptat a la nova situació.
De propostes que poden alleugerir la pressió fiscal dels contribuents, res de res. De
propostes per generar ocupació, insuficients. I per reduir les despeses municipals, un
fart si no fos per la pressió del principal partit de l’oposició.”
El Sr. Alcalde agraeix el reconeixement de que el pressupost tècnicament és impecable i
recorda els condicionants legals per la seva redacció. El pressupost presentat és
participatiu per quant recullen les peticions formulades en les diferents reunions
mantingudes amb les entitats del municipi, partint de no incrementar la pressió fiscal
(ans al contrari es congela o en alguns casos es minora), fer un esforç primordial en
partides socials i mantenir la qualitat dels serveis i aquestes premisses s’han aconseguit
complir tot i l’encorsetament legal per la formulació del pressupost que en algunes de
les propostes dels grups de l’oposició no s’han tingut en compte la qual cosa suposa
enganyar els ciutadans.
El pressupost es fonamenta en les línies següents:
1. Increment de la despesa social amb augment de les subvencions atorgades a entitats
socials, incorporació de nous supòsits al pla de suport a les famílies i augment del servei
d’atenció domiciliària i activitats de serveis socials (fets i no paraules en aquest camp).
2. Augment, recollint les peticions de les entitats veïnals, de la despesa destinada a la
via pública (neteja i conservació), la qual cosa comportarà la contractació de personal.
3. Disminució del capítol I tot i la previsió de nous plans d’ocupació i contractació de
personal en atur per reforç de la brigada municipal.
4. Promoció comercial, cultural i turística de la Ciutat, publicitant les activitats que
atreuen visitants: Fira Amposta, Festa del Mercat a la Plaça, etc. En aquest aspecte s’ha
manifestat la no conveniència de la inversió pressupostada en l’antic escorxador, l’equip
de govern te un a visió diferent en considerar aquesta una inversió primordial per la
promoció de la Ciutat i part de la seva reactivació econòmica.
5. Les inversions s’han plantejat a partir de reunions amb entitats ciutadanes.
Per part dels Grups de l’oposició, concretament Esquerra, ha fet referència a que el
complement específic del personal supera el límit màxim establert, en canvi res diu que
el de productivitat (que compta amb un informe favorable de la Diputació de Tarragona)
està molt per sota del màxim legal permès. També s’ha insistit en la conveniència de
realitzar la inversió en la renovació de la xarxa d’enllumenat públic per aconseguir un
estalvi en al despesa energètica; aquesta possibilitat ja va plantejar-se l’any passat; però,
no es va poder tirar endavant per quant computava com endeutament, fet aquest que ha
paralitzat les actuacions de molts ajuntaments en aquesta línia, ara bé, allò no suposa
que no s’hagi actuat ja que per mig de la contractació centralitzada de l’ACM s’està

obtenint el preu més econòmic de l’energia i també es preveu la implantació del Pla
director redactat pels tècnics del Consell comarcal per adequar les contractacions i les
potències contractades.
El Grup del PSC s’ha referit al personal i al catàleg de llocs de treball que està ultimant
la Diputació de Tarragona, el qual no trigarà en estar en podes de l’Ajuntament
juntament amb la valoració dels llocs de treball, la qual cosa permetrà després de
tractar-ho amb els representants del personal, l’adequació de les retribucions i dels
complements salarials a dita valoració. En relació amb el capítol 2 de despeses ja
s’estan minimitzant els serveis deficitaris; però, com són els que donen capitalitat a la
Ciutat s’han de mantenir encara que suposin un cost per l’Ajuntament. Pel que fa a les
inversions, té raó el portaveu del Grup del PSC, són petites; però allò deriva de les
limitacions de la normativa sobre sostenibilitat financera i equilibri pressupostari que
impedeix anar més lluny en no poder acudir al préstec per al seu finançament. Entén que
es facin propostes diferents respecte la inversió en l’antic escorxador per dedicar-les a
diferents entitats; però, l’equip de govern considera que aquesta inversió es molt
important per generar Ciutat. Pel que respecta a l’increment de l’arranjament de camins
fins els 60.000 €, diu que a més de la inversió municipal també ha de tenir-se en compte
la de la Comunitat de regants; de totes formes junt amb les despeses han de considerarse els ingressos i no sent intenció incrementar la pressió fiscal, s’han d’optimitzar els
recursos, com s’ha fet en el pressupost presentat a aprovació. En relació amb el nivell
d’endeutament recorda que el d’Amposta serà un dels més sanejats de Catalunya i per
als proper exercici el nivell encara serà inferior a l’actual. En darrer lloc respecte el
pressupost de l’Hospital Comarcal sembla estrany que després de 25 anys de
funcionament es pretengui descobrir una manca de control quan cada any es realitza una
auditoria dels comptes de la Societat i es traslladen a la Sindicatura de Comptes que no
ha fet cap mena d’observació sobre els mateixos. Agraeix el Sr. Adam Tomàs que hagi
corregit el Sr. Antoni Espanya aclarint que el conflicte es centra en la compra ajornada
d’un local i no un lloguer d’aquest, coincidint amb el que es va explicar al Consell
d’administració de la SAM i continua dient que tota la informació que es demana es
facilita al Consell d’administració. Acaba dient el Sr. Alcalde que s’ha presentat el
millor pressupost del present mandat corporatiu.
El Regidor Sr. Antoni Espanya lamenta el que considera una resposta desafortunada del
Sr. Alcalde, podria haver escoltat la exposició que ha fet sobre el pressupost i a partir
d’ella dir i justificar millor la seva posició i resposta, no fent una obra de teatre per a la
qual ha posat en la seva boca paraules que no ha dit. El Sr. Alcalde respon que no ha
posat en boca del Sr. Espanya paraules que no ha dit i que no entén el perquè de les
paraules del Sr. Espanya. Aquest darrer respon que sense voler entrar en cap més
discussió ha vist el Sr. Alcalde poc centrat i insegur sobre la seva posició.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que en relació amb les inversions, després d’explicarse en Comissió informativa que l’actuació sobre l’enllumenat públic suposaria un
estalvi de 500.000 €, al menys s’hagués pogut plantejar aquesta inversió enlloc de
l’actuació sobre l’antic escorxador, considerant el Grup d’Esquerra d’Amposta més
prioritària la inversió que permetria l’estalvi en la despesa d’energia elèctrica. El Sr.
Alcalde respon que l’estalvi seria en cas de realitzar-se la totalitat de la inversió que
supera el milió d’euros. Aquesta inversió, com ha dit, s’està paralitzant a molts municipi
donat que suposa còmput de deute.

Intervé el Regidor Sr,. Josep Manel Ferré per dir que en Comissió informativa ja va
explicar que l’estalvi de 500.000 E era si es realitzava la totalitat de la inversió, mentre
que si la inversió era inferior, també ho seria l’estalvi
Acaba el Sr. Alcalde agraint la preocupació del Grup d’Esquerra d’Amposta per
aconseguir disminuir la despesa en consum energètic i encara més si el resultat de la
darrera subhasta ha de traslladar-se al rebut.
APROVACIÓ DE CORRECCIÓ DEL PLA DE SUPORT A LES FAMÍLIES – ANY
2013.
Atès que en sessió plenària de 25 de novembre de 2013, es va adoptar l’acord relatiu al
repartiment de 94.416 euros en concepte de Pla de Suport a la Família.
Atès que per part de l’Oficina de Gestió Tributària s’ha presentat informe en el qual es
posa de manifest que s’ha detectat una errada en la informació relativa als ajuts dels
perceptors de rendes baixes 2013, que afecta a un beneficiari al posar per error de
transcripció 32.784 euros com a renda, i no 2.781 euros que és la que li correspon.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la inclusió del Sr. José Manuel Adell Baró com a beneficiari de
l’ajut, per import de 141,75 euros:
SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que es deriven en càrrec a
l’aplicació pressupostària 519.232.48902.
RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA D’EXPEDIENT DE
PRESCRIPCIÓ D’OBLIGACIONS.
L’Ajuntament d’Amposta, en sessió plenària de 25 de novembre de 2013, va acordar
l’aprovació de l’expedient de prescripció d’obligacions, a la vista de l’informe proposta
presentat per la Tresorera accidental.
Transcorregut el termini d’exposició pública, s’han presentat dues al·legacions:
• Associació Sociocultural Tarambana, data de registre 02/12/2013
• Federació de Veïns d’Amposta, data de registre 11/12/13
Vist el informe de Intervenció, de data 19 de desembre de 2013, relatiu a les al·legacions
presentades.
Atenent que, tal i com es determina a l’informe de Intervenció, la competència per
l’aprovació del present expedient correspon al Ple de la Corporació, el Ple de la
Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar les al·legacions presentades per l’Associació Sociocultural
Tarambana i la Federació de Veïns d’Amposta.
SEGON. Ordenar el pagament de les obligacions relatives a dits expedients per imports
de 200 euros, 360 i 300 euros.
TERCER. Aprovar definitivament l’expedient.
QUART. Que per part de la Intervenció municipal, es procedeixi a donar de baixa en els
comptes comptables la resta de les obligacions anul·lades.
APROVACIÓ DE CESSIÓ DE TERRENYS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS.
Atès que aquest Ajuntament d'Amposta és propietari de la finca següent: "Urbana:
parcel·la de terreny de forma sensiblement triangular destinada a sistema general

d'equipaments comunitaris, situada a l'Av. Santa Bàrbara on té assignats els números
77-79, amb una superfície, després de dues segregacions, de 3.717 metres quadrats.
Confronta: front: Av. Santa Bàrbara; dreta entrant, carrer Sebastià Juan Arbó; esquerra
entrant, Passeig dels Xiprers; i fons, parcel·la número objecte de cessió al Servei Català
de la Salut per a la construcció d'un Centre d'atenció primària.".
Atenent que la finca descrita està classificada de sòl urbà amb qualificació
d’equipament comunitari.
Vist l'expedient instruït per a la cessió gratuïta de la finca que ha estat descrita a la
Generalitat de Catalunya per tal de dedicar-la a la construcció d'una estació d’autobusos.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, i per tant amb el quòrum
de la majoria absoluta, acorda:
PRIMER. Cedir gratuïtament en propietat a la Generalitat de Catalunya la finca que es
descriu registralment com segueix: "Urbana: parcel·la de terreny de forma sensiblement
triangular destinada a sistema general d'equipaments comunitaris, situada a l'Av. Santa
Bàrbara on té assignats els números 77-79, amb una superfície, després de dues
segregacions, de 3.717 metres quadrats. Confronta: front: Av. Santa Bàrbara; dreta
entrant, carrer Sebastià Juan Arbó; esquerra entrant, Passeig dels Xiprers; i fons,
parcel·la número objecte de cessió al Servei Català de la Salut per a la construcció d'un
Centre d'atenció primària."
Pertany a l'Ajuntament d'Amposta per adjudicació de la finca en el Projecte de
reparcel·lació del sector de Valletes.
Figura inscrita i inscrita al Registre de la Propietat d'Amposta-1 al volum 3534, foli 193,
finca número 38564.
Referència cadastral: la finca segregada no en té assignada, si be la finca matriu de la qual
es segrega té assignada la referència 5092901BF9059A0001XH
Valor: 43.350,47 €.
SEGON. La finalitat de la cessió, en benefici de la població és que es construeixi una
estació d’autobusos en el termini de 5 anys i es mantingui la seva destinació en els 30
anys següents.
Si el be cedit no es destina a l'ús previst en el termini fixat o deixen d'ésser-hi destinats,
la finca revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l'Ajuntament d'Amposta,
d'acord amb les condicions de l'article 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, de
Reglament de patrimoni dels ens locals. En cas que operi la reversió es donarà
compliment a l'article 7 de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i
l'ocupació.
TERCER. La finca està qualificada com a bé patrimonial en l'inventari de l'ens local.
QUART. La finca té la condició de solar d'acord amb la normativa urbanística vigent.
CINQUÈ. La finca que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a l'ús o
finalitat prevista.
SISÈ. L'expedient administratiu instruït per aquest Ajuntament per tal de procedir a la
cessió gratuïta d'una finca situada l'Av. Santa Bàrbara 77-79 a la Generalitat de Catalunya
per tal de dedicar-la a la construcció d'una estació d’autobusos, ha estat exposat al públic,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la província número 256 del dia 7 de
novembre de 2013 i en el Tauler d'anuncis de la Corporació, durant el termini de trenta
dies no s'ha presentat cap mena de reclamació o impugnació contra el mateix.
SETÈ. Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya de

l'acord de cessió.
VUITÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President perquè assistit del Secretari de la Corporació,
formalitzi la cessió esmentada, i subscrigui els documents que siguin necessaris per a la
plena efectivitat del present acord.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta ha votat a favor de
la proposta tot i considerar que l’estació deuria estar dins de la Ciutat, concretament en
els terrenys que ocupa la caserna de la Guàrdia Civil traslladant als membres que encara
hi viuen a uns altres habitatges en millors condicions, per ser l’estació un projecte
estratègic per al municipi i per la millora per la zona comercial que suposarà la ubicació
de l’equipament.
El Sr. Alcalde recorda que l’Ajuntament va realitzar ofertes al Ministeri per traslladar la
caserna, essent la resposta d’aquell que no havia disponibilitat pressupostària per
escometre la construcció d’una nova caserna.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que ennobleix al Grup d’Esquerra d’Amposta la
preocupació per la Guàrdia Civil.
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
LOCALRET.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que
l’Ajuntament d’Amposta en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al•legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès
que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop
transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya,
segons el règim actual.

2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la
modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial
en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans
de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin
representació en els òrgans de govern.
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions
normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten
al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei
26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats
que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de
2013, segons consta a l’expedient administratiu.
SEGON. Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu
coneixement i efectes escaients.
DONAR COMPTE DE RENÚNCIA A DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT.
Atenent que el funcionari al servei d’aquesta Corporació, R.N.A, al qual li va ser
reconeguda la compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat privada, ha presentat
escrit comunicant el cessament en la segona activitat per la qual li va ser reconeguda la
compatibilitat.
Atenent que el cessament en l’activitat privada i renúncia a la compatibilitat que li hi va
ser atorgada ha de ser recollida per aquest Ajuntament, el Ple de la Corporació resta
assabentat del cessament en la segona activitat de caràcter privat i renúncia a la
declaració de compatibilitat per al seu exercici formulada pel funcionari R. N. A. i
acorda donar trasllat del present a l’interessat i Departaments de personal i secretaria.
RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE GOSSOS

PERILLOSOS.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret de l’Alcaldia de 30 d’agost de 2013, per
la infracció dels articles 3.1 i 3.4 i 2.1de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença
de gossos considerats potencialment perillosos i art. 4, del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, consistent
respectivament en posseir un gos sense certificat del cens municipal, no tenir contractada
l’assegurança de responsabilitat civil, portar el gos sense morrió, no estar identificat amb el
microxip, segons denúncia efectuada pels agents de la Policia Local el dia 28 d’agost de
2013 a les 13:05 hores, essent responsable de la mateixa el Sr. M. F. G.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 30 d’agost de 2013 va formular-se
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedintse un termini de deu dies per a formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit
dintre del termini concedit a l'efecte.
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents per a
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l'article 3 apart 1- 4 i art.2
apart. 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos i art. 4, del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Atenent el que es disposa als art. 3. 1) 4), art. 2. 1), art. 7. 2 a) i 3 b) i e) i art. 11.1 i
10.2 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos i art. 4, del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos, art. 237 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, art. 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i
administratives, art. 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits competencials
de la Generalitat de Catalunya.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Considerar que per part del Sr. M. F. G., s’han comés infraccions dels articles
3.1 i 3.4 i 2.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos i art. 4, del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de greus.
TERCER. Imposar a l’infractor una multa per import de 150,25 euros que deurà
ingressar a l'Oficina de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament en els terminis
determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003,
concretament: si rep la notificació present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes
següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent.
QUART. Aprovar el comís de l’animal d’acord amb l’article 10.2 de la Llei 10/1999 de
30 de juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
DECLARACIÓ RECLAMANT LA RESTITUCIÓ DELS DOCUMENTS DE L’ARXIU
DE L’AJUNTAMENT REQUISATS A LA FI DE LA GUERRA CIVIL I QUE
ENCARA ES RETENEN A L’ARXIU DE LA GUERRA CIVIL.
Vista la proposta formulada per l’Alcaldia, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la declaració de l’Ajuntament Amposta reclamant la restitució dels
documents dels seus arxius institucionals requisats a la fi de la guerra civil i que encara
es retenen a l’Arxiu de la guerra civil de Salamanca, que es transcriu a continuació.
“És sabut que, amb motiu de la Guerra Civil, els franquistes van establir un gran
dispositiu per requisar tota la documentació de les institucions públiques, sindicats,
partits i particulars amb la finalitat de dur a terme una forta repressió política.
El 2005 es va aprovar una llei que establia el dret de la Generalitat de Catalunya a
recuperar tot el seu patrimoni documental institucional i la resta de documents requisats
a entitats i persones particulars amb la finalitat de restituir-la als qui la volguessin
recuperar. Aquest procés s’està duent a terme i ja s’ha iniciat el retorn a les persones i
entitats espoliades.
D’aquest procés, però, es deixà al marge la documentació municipal. El Ministeri de
Cultura es va comprometre a retornar-la directament, cosa que encara no s’ha produït.
La documentació municipal, com la resta, va ser requisada pels diversos organismes
dels serveis d’ocupació dirigits pel General Álvarez Arenas, cap de l’administració dels
Serveis d’ocupació fins el decret del 10 de juliol de 1939, quan Franco va posar fi a
aquesta situació excepcional.
Restes d’aquesta documentació municipal requisada arreu de Catalunya s’han localitzat
a l’Arxiu del Govern Civil de Barcelona i al denominat Arxiu de la Guerra Civil de
Salamanca.
Un arxiver, per causalitat, va localitzar a l’Arxiu del Govern Civil de Barcelona
documents dels ajuntaments de Capellades (Anoia), Falset (Priorat), la Floresta (la
Noguera), Marçà (el Priorat), Guissona (la Segarra), Preixens (La Noguera), Pradell i
Ventoses (agregat a Preixens), Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès), Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès), Sarral (la Conca de Barberà), Vallbona d’Anoia (Anoia).
La delegació del Govern, inicialment, es va negar al retorn. Però davant la denúncia
pública que va fer la Comissió de la Dignitat, el 29 de juliol de 2010 es van retornar
aquest documents.
Tal com s’exposava en la resolució que notificava el seu retorn, la delegació del govern
deia que es restituïa al seu legítim propietari “perquè no hi ha cap constància de cap acte
administratiu que determini la possessió per part de l‘administració de l’Estat.”
Malgrat tot, no se sap del cert que no hi hagi en aquest arxiu més documentació d’altres
consistoris, ja que la Delegació del govern mai ha permès fer-ne una consulta extensa
del seus fons.
Fons que, d’altra banda, haurien de ser gestionats per la Generalitat de Catalunya
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia.
És notori que el Fons de la “Delegacion del Estado para la Recuperación de
Documentos” que es troba a l'Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca va ser requisada
amb finalitats de persecució política per la “Jefatura de Fuerzas y Servicios de
Ocupación”, de la qual formava part la DERD.
Per això, un objectiu bàsic va ser la documentació de les institucions públiques.
No consta als arxius dels diversos consistoris que signem aquesta declaració que la
retirada de documentació es fes amb alguna causa o base jurídica. No hi ha cap
document als nostres arxius que justifiqui i ni tant sols parli de l’acte de requisa.
Per tant, no podem considerar legal ni legítima una requisa feta per la força, basada
només en el ban de guerra i, per tant, en contra de les normes jurídiques que regien

aquells consistoris elegits democràticament.
Malgrat tot, el Ministeri de Cultura, inexplicablement, es resisteix a retornar els papers.
El preàmbul de la llei 21/2005 de restitució a la Generalitat de Catalunya dels
documents requisats amb motiu de la guerra civil, estableix:
“Tot el personal de la DERD es va traslladar a Catalunya quan va ser ocupada. D’allà
van transferir les 160 tones de documents requisats a la seu central de recuperació de
documents a Salamanca, per confeccionar fitxes d’antecedents polítics que eren
utilitzades en els consells de guerra, els Tribunals de Responsabilitats Polítiques, els
Tribunals de Depuració de Funcionaris i el Tribunal Especial per a la Repressió de la
Maçoneria i el Comunisme.
No obstant això, una gran part dels documents i efectes, com que no tenien valor per a
aquesta finalitat, van ser destruïts, i els que la Delegació de l’Estat per a la Recuperació
de Documents va identificar com a propietat de persones partidàries del Règim se’ls van
retornar.
Finalment, els Serveis Documentals de la dictadura es van suprimir pel Reial decret
276/1977, de 28 d’octubre, quan ja s’havia restablert la Generalitat de Catalunya.
El restabliment de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial decret llei 41/1977, de
29 de setembre –abans de l’entrada en vigor de la Constitució–, i la derogació expressa
de la Llei de 5 d’abril de 1938, també va suposar el renaixement del dret de les seves
institucions a recuperar la seva memòria històrica i a la restitució del seu arxiu
institucional, per tant, dels documents i efectes confiscats en aquell tràgic període de la
història d’Espanya.”
Per tant, si la legitimitat de la Generalitat neix des del moment en que és restablerta i
recupera tota la seva legitimitat democràtica, també els ajuntaments recuperen la plena
legitimitat, després de les noves eleccions democràtiques municipals fetes el 3 d’abril de
1979.
Per això qualsevol mena d’acte administratiu que hagués justificat la requisa, en ser fet
en contra de la legalitat vigent per un estat que les sentències del TS de 16-11-1994 i de
25-01-2000 no el considerat un estat de dret, no es pot oposar com a causa per mantenir
la retenció d’aquest documents per part del ministeri de Cultura.
En el cas que s’hagués pogut considerar que era administrativament correcte el trasllat
de la documentació per a una altra “activitat administrativa”, com era la de repressió
política feta per la DERD, la documentació s’havia de retornar a l’arxiu d’origen un cop
dissolta aquesta activitat l’octubre del 1977.
A més la llei de Patrimoni Històric estableix a l’article 54 que qui hagi tingut documents
d’una administració pública per desenvolupar una determinada funció, els haurà de
restituir un cop finalitzi la seva funció. Per tant en dissoldre’s aquell organisme havia de
ser restituïda aquella documentació, com es va retornar alguns documents als
ajuntaments durant la vida d’aquell organisme.
Per altra banda, cal remarcar que d’acord amb la llei estatal de patrimoni històric, els
documents públics com a part d’aquest patrimoni son imprescriptibles, i per tant sempre
poden ser reclamats, sense que l’Estat pugui al·legar l’adquisició de la titularitat per la
possessió continuada, possessió que es basa a més en una causa il·legal.
L’acte de requisa fet per la força als arxius d’aquests ajuntaments i sense seguir cap
procediment administratiu, va ser a més d’un acte contra dret, un acte contra
l’autonomia municipal que es reconeix avui i que, en aquell moment, reconeixia la llei

vigent com era la Llei Municipal de Catalunya de 1934.
Tot això hem de concloure:
1. La requisa de la documentació municipal feta el 1938-39 a Catalunya pels diversos la
“Jefatura de Fuerzas y Servicios de Ocupación” va ser un acte de força contra el dret
vigent.
2. La documentació municipal és propietat indestriable de la institució, forma part i
documenta els seus actes i decisions.
3. Tot organisme ha de retornar la documentació manllevada d’un altre organisme
públic un cop feta la funció que tenia encomanada.
4. La llei de patrimoni històric de l’Estat declara la imprescribilitat dels documents
públics.
5. No hi ha justificació perquè un cop restablerta la legalitat democràtica dels
ajuntaments i un cop dissolt l’organisme que va retenir la documentació per usar-la amb
finalitats repressives, encara es mantingui retinguda.
6. La retenció d’aquesta documentació contra la voluntat municipal per reintegrar-la als
seus arxius institucionals és un acte contra la legalitat i l’autonomia municipal sobre el
seu àmbit competencial i béns propis.
Per tant exigim la immediata restitució per part del Ministeri de Cultura d’aquesta
documentació i de la que encara hi pugui haver a l’arxiu del Govern Civil per tal que
sigui reintegrada als nostres arxius institucionals.
Es donarà còpia d’aquesta declaració a la Comissió de Drets Humans de les Unides a
Ginebra i al Consell Internacional d’Arxius.”
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés per a la signatura de
la declaració anterior juntament amb els Alcaldes de la resta de municipis de Catalunya
que encara tenen retinguts documents dels seus arxius institucionals a l’Arxiu de la
guerra civil de Salamanca.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya demana que del resultat de les gestions se’n doni compte a
la Comissió informativa de Cultura, a la qual cosa mostra la seva conformitat el Sr.
Alcalde.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que, tot i que el comentari que realitzarà potser no li
agradi al Sr. Alcalde, arran de l’acord i amb la incorporació a la Comissió per la dignitat de
l’Ajuntament d’Amposta cal recordar que a la Ciutat encara resten dos carrers amb
denominació franquista sobre els quals caldria posar-s’hi per al canvi de denominació.
Respon el Sr,. Alcalde que no entén que ha volgut dir el Sr. Tomàs sobre no li agradaria el
comentari.
MOCIÓ DEL GRUP PXC PER DECLARAR LA IL·LEGITIMITAT D’UNA PART
DEL DEUTE DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA.
Intervencions dels membres:
La moció es defensa en els termes en que ha estat presentada pel Regidor Sr. German
Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM pot compartir una part de la
moció, per quant els ajuntaments sabien en quines condicions signaven i allò va permetre
als proveïdors cobrar. El Grups s’abstindrà per si fruit d’aquestes mocions es pot recuperar
alguna quantitat.

El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el Grup d’Esquerra d’Amposta entén que la
moció vol ficar damunt la taula una situació una vergonyant però no li veuen més utilitat,
tot i allò li donaran suport.
El Sr. Alcalde manifesta que el Grup de CiU està totalment d’acord amb l’argumentació;
però, no poden acceptar la proposta d’iniciar actuacions judicials, per tant estarien
disposats a acceptar l’aprovació de la moció, si s’elimina el segon punt de la proposa i es
trasllada aquesta a les entitats municipalistes. Aquesta proposta de modificació s’accepta
pel Regidor Sr. Ciscar.
Amb la modificació incorporada, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la
seva aprovació a la moció següent:
“Atès que els grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats de PSOE i PP van
presentar conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de
2011 en lectura única i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 14 h del
dia 1 de setembre.
Aquesta reforma va consagrar la obligatorietat del pagament del deute de les
institucions per sobre de qualsevol política pública per garantir el benestar de la
ciutadania.
Atès que el deute públic representa avui un dels principals problemes de els institucions
públiques i que aquest avui afecta quotidianament a la vida de la ciutadania i als serveis
públics degut a la obligatorietat de les institucions de fer front prioritàriament al deute
per damunt dels serveis públics i el manteniment d eles estructures de solidaritat i
benestar.
Atès que bona part del deute municipal es deu al Pla de Pagament de Proveïdors 2012
impulsat pel Ministeri d’Economia i d’Hisenda.
Cobrant elevats interessos (interès variable, darrer trimestre ha estat 5,451%) per uns
diners públics als quals la banca privada ha accedit a un interès inferior a l’1%. En el
cas d’Amposta són 1.567.182,62 € (a deu anys) milions d’euros públics que, enlloc
d’haver-ne estat prestats directament a l’ajuntament, venen a traves de la banca privada.
Atès que com ha reconegut l’Expert Independent de les Nacions Unides sobre els
efectes del deute extern en el seu informe de 2012.08.13, “les carregues excessives de
deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el
desenvolupament en els països deutors a traves de la desviació de recursos dels serveis
socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes internacionals
d’alleugeriment del deute”. I així mateix, la Resolució aprovada pel Consell de Drets
Humans de les Nacions Unides en sessió de 5 de juliol de 2012 “Recorda que tot Estat
té la responsabilitat primordial de promoure el desenvolupament econòmic, social i
cultural de la població i, a aquest efecte, té el dret i l’obligació de triar els seus
objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de veure condicionat per fórmules
específiques de política econòmica externes” i “Afirma que, des del punt de vista dels
drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes en condicions abusives té un
efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per a complir les seves obligacions
en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics, socials i culturals”.
Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en la
legislació internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat
possibles en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que
aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de els necessitats

bàsiques de la població.
Atès que tot i no estar reconegut pel dret internacional si que NNUU recomana que els
legislacions nacionals contemplin les causes d’il·legitimitat dels deute i els casos recents
del govern Noruec i Equatorià ens demostren que els poders públics poden fonamentarse en aquesta il·legitimitat per negociar o anul·lar part del seu deute contret.
Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals, etc, està
consensuat reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d’utilitzar
mecanismes polítics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute o
les decisions polítiques que augmenten aquest en contra de l’interès general de la
població.
Propostes d’acord:
1. El ple municipal considera il·legítims els interessos contrets amb les entitats
financeres privades per un capital de 1.567.182,62 € prestats en el marc del Plan de
Pago de Proveedores 2012 del MEF on s’han aplicat interessos superiors al 5% per
diners públics que aquestes entitats financeres han obtingut a interessos inferiors a l’1%.
2. Instar el govern municipal a quantificar la xifra total d’aquests interessos.
3. Donar trasllat de la moció aprovada a la FMC i ACM”
MOCIÓ DEL GRUP PXC PER ESTUDIAR LA POSSIBILITAT D’HABILITAR
ESPAIS TEMPORALS DE MAGATZEM PER A GENT DESNONADA.
Seguidament es dona compte de la moció que es transcriu:
“Quan una persona es desnonada de la seva vivenda habitual, sigui pròpia o de lloguer,
un dels problemes principals a curt termini, es trobar un lloc on poder deixar el
mobiliari i les seves pertinences.
Al quedar-se al carrer, i no disposar de cap espai propi, i entenen les dificultats per
poder trobar algun familiar o amistat que disposi d’un espai suficient gran perquè li
pugui guardar les seves pertinences.
Atès a l’augment de persones desnonades, ajuntaments d’arreu d’Espanya, han habilitat
magatzems o edificis de la seva titularitat, per tal de custodiar les pertinences d’aquestes
persones, mentre no troben un altre lloc per viure.
Amposta tenim espais que es podrien estudiar (matadero, recinte firal ...)
Acord: 1. Que l’ajuntament estudiï la possibilitat de poder posar a disposició de les
persones desnonades, un espai municipal on poder guardar les seves pertinences en
condicions adequades.”
La moció es defensada pel Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que tot i no veure la necessitat de la mesura a la Ciutat,
el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta recolzarà la moció.
El Sr. Alcalde diu que a l’equip de govern els agradaria aprovar la moció; però, consideren
que l’Ajuntament no ha d’entrar en aquesta qüestió, tot i allò informa que de moment no hi
ha constància de que s’hagi donat aquesta situació; però, si n’hi hagués alguna des de
l’Àrea de serveis socials s’actuaria donant suport als administrats. En la mateixa línia es
manifesta la Regidora delegada de serveis socials, Sra. Laia Subirats, indicant el
compromís d’actuació en favor dels administrats.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que encara que no s’aprovi la moció amb el compromís
manifestat pel Sr. Alcalde i la Regidora delegada en té suficient.

Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 6
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, 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 de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP PXC PER PROMOURE ELS PRODUCTES DE PROXIMITAT.
Tot seguit es llegida la moció amb el tenor literal següent:
“En els darrers temps les grans distribuïdores comercials, han aprofitat les condicions
que ofereix el mercat lliure, per monopolitzar la majoria de prestatges dels comerços
d’arreu del món. De fet, els productes que es puguin trobar als principals carrers
comercials de la nostra ciutat, no difereixen gaire dels que es puguin trobar en qualsevol
ciutat catalana o europea.
Aquest fet, com tots i totes coneixem, ha tingut fortes repercussions en al nostra feble
estructura productiva, com ara deslocalitzacions, externalitzacions ... i alhora, ha acabat
de perjudicar a aquells sectors de l’economia local més febles, com ara l’agricultura o la
ramaderia.
No obstant, en la conjuntura socioeconòmica actual, hi ha centenars d’exemples arreu
del país, de persones i empreses que aposten per la qualitat del producte local i la
distribució d’aquest de forma directa, en els comerços de proximitat, creant un mercat
emergent que cada cop té més públic, tant de la ciutadania autòctona com de turistes que
volen emportar-se un producte característic del territori que visiten.
Per tal de donar major projecció a aquestes iniciatives, diferents institucions han
desenvolupat campanyes publicitàries i de conscienciació per promoure els valors
característics d’aquest model de producció, distribució i consum.
El creixement d’aquest sector, implica no sols oferir uns productes de major qualitat i
una nova cultura de consum, sinó també garantir la creació de nous llocs de treball al
nostre municipi i a les nostres comarques, així com revertir l’evolució de sectors
econòmics, que arran de la globalització de l’economia neoliberal, han tendit a
convertir-se en un reducte folklòric.
I, alhora, des del punt de vista del sector turístic, una campanya de promoció d’aquestes
característiques representaria un atractiu més, que la ciutat podria oferir en la seva oferta
de serveis i productes a les persones que ens visiten des d’altres municipis i països.
Acords:
Primer. Que la Regidoria de Promoció Econòmica estudiï les diferents campanyes de
promoció de productes locals que ja s’estan desenvolupant a ciutats de dimensió similar
a la nostra o en d’altres municipis que puguin servir de referència.
Segon. Elaborar un esborrany de campanya per a la nostra ciutat, perquè pugui ser
esmenada i completada pels grups municipals de l’Ajuntament i aquelles entitats
properes en aquest àmbit de treball.
Tercer. Aprovar la implementació d’aquesta campanya, un cop existeixi un consens
entre totes les parts participants en la redacció d’aquesta.”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada en els seus termes pel Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr,. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció
indicant que seria bo que aquestes iniciatives s’unissin per sumar esforços.
El Regidor Sr. Adam Tomàs indica que el Grup d’Esquerra d’Amposta ja va presentar una

moció en aquesta línia i considerant que si des de l’Ajuntament es pot fer alguna cosa al
respecte li donaran suport.
El Sr. Alcalde diu que s’ha de tocar de peu a terra, les grans distribuïdores en moltes
ocasions tenen contractes en exclusiva que impossibiliten aquesta proposta. El Regidor Sr.
Ciscar aclareix que la moció no parla d’obligar, sinó de realitzar actuacions per a crear una
consciencia en els ciutadans per adquirir productes de proximitat.
La Regidor Sra. Rosa Pertegaz explica que l’Ajuntament ja dona suport a totes les
campanyes de promoció dels productes del territori i que mitjançant acords amb algunes
grans superfícies establertes a la Ciutat ja es fa promoció d’aquestos productes, per tant el
Grup de CiU no donarà suport a la moció.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 6
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, 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 de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP ESQUERRA D’AMPOSTA A FAVOR DE LA GRATUÏTAT EN
L’ENTRADA A LA FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA.
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
“Atès que, el passat mes de febrer, el consistori va aprovar per unanimitat una moció
d’ERC d’Amposta en què es proposava bonificar el preu públic de l’entrada de la Fira de
Mostres, de manera que el pagament suposés un abonament que permetés l’entrada a la
Fira cada dia.
Atès que, malgrat aquest suport unànime que va reunir la iniciativa, l’única cosa que ha fet
l’equip de Govern ha estat rebaixar a 2 € el preu de l’entrada normal, la qual cosa, com era
previsible, va representar un fre en el moment de visites d’alguns dies que va romandre
oberta la Fira de Mostres.
Atès que altres fires multisectorials del territori són gratuïtes i que aquesta és una demanda
de la població que visitaria la Fira de Mostres amb molta més assiduïtat en benefici dels
expositors.
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Suprimir per al proper any el preu públic de l’entrada de la Fira de Mostres, de manera que
s’hi pugui entrar gratuïtament.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensa en els seus propis termes pel Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC s’abstindrà en al votació davant les
dificultats que pot representar l’entrada gratuïta a la Fira, tenint un any per davant per
buscar una solució.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup de PSC – PM s’abstindrà en al votació, per
quant el Ple ja va arribar a un acord unànime sobre aquesta qüestió i que ha de fer-se es
que el mateix s’apliqui.
El Sr. Alcalde fa referència a la moció aprovada i explica que en la seva aplicació pel
Regidor es va passar a la comissió i arran la mateixa es va reduir el preu de l’entrada i
altres mesures. El Grup d’Esquerra el mes de febrer presentà una moció demanant unes
mesures i ara en presenta una altra de diferent demanant la gratuïtat de l’entrada a la Fira.
En qualsevol cas vol deixar constància que en base a enquestes realitzades per Fira
Amposta, els expositors no consideren favorable als seus interessos l’aglomeració de gent

que comportaria l’entrada gratuïta, per tant l’equip de govern votarà en contra de la moció
i per part de la Comissió de fires es realitzarà un anàlisis de les conseqüències que
comportaria l’entrada gratuïta.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que en la Comissió informativa no es va tractar aquest
assumpte, en qualsevol cas la comissió de fires no és la Comissió informativa, per tant
consideren que en no haver-se donat compliment a l’acord plenari està plenament
justificada la presentació d’aquesta moció.
El Sr. Alcalde respon que la comissió de fires debatrà sobre aquestes propostes i formularà
proposta a la Comissió informativa.
Després de les intervencions transcrites el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 6
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, l’abstenció 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 de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP PSC – PM SOBRE LES BEQUES MENJADOR.
A continuació es dona lectura a la moció que literalment transcrita du:
“El curs passat, a tres mesos del final de les classes, els consells comarcals només
havien percebut de la Generalitat una tercera part del primer 30% de l’aportació prevista
per desenvolupar les seves competències a Ensenyament. Això va provocar que els
pagaments de les beques de menjador s’endarrerissin ja des del mes de setembre. La
situació, inèdita, va provocar molta confusió i desconcert entre les famílies perceptores,
els centres escolars i les AMPES. Encara a hores d’ara es deu una part de les beques
menjador del curs passat.
Alguns col·legis van demanar als pares que avancessin els pagaments, amb l’acord que
ja se’ls tornaria quan arribessin les ajudes. Al nostre territori, així ho van fer les algunes
escoles de la Sénia i de l’Aldea, a la veïna comarca del Baix Ebre. Des de les AMPES
es van queixar que això tenia una repercussió, i és que alguns pares, com que no els hi
anava bé avançar els diners en aquell moment, no enviaven els seus fills a dinar al
col·legi, perdent el dret de percebre la beca. I tot i que les beques es van atorgar a altres
nens, els diners van arribar quan el curs ja s’havia acabat. Altres AMPES es van fer
càrrec del retard i van avançar els diners, la qual cosa els desquadrava completament el
pressupost de funcionament anual. Altres, com el Consell Comarcal del Baix Ebre va
optar per sol·licitar un crèdit per avançar les ajudes impagades de novembre i desembre.
Ates que en aquest primer trimestre de curs, la situació d’impagament de les beques
menjador s’està tornant a donar i és molt possible que es torni a produir la mateixa
situació de desconcert que en el curs passat, i sabent que en el pitjor dels cassos les
beques es cobraran a final de curs i per tal d’evitar que hagin cassos de nens que hagin
de renunciar a dinar al seu col·legi perquè als seus pares no els vagi be avançar els
diners, el grup municipal socialista presenta la següent:
Proposta d’acord
1. Que l’ajuntament d’Amposta subscrigui una acord amb el Consell Comarcal del
Montsià per tal de trobar una formula per avançar els diners de les beques menjador dels
escolars d’Amposta que hi tinguin dret, a compensar posteriorment quan la Generalitat
ingresses els diners als Consells.
2. Comunicar aquest acord a les AMPE i els centres de la ciutat d’Amposta, per tal que
puguin informar als familiars dels alumnes.”

Intervencions dels membres:
La moció es defensa en els termes en que ha estat presentada pel Regidor Sr. Antoni
Espanya.
El Regidor Sr,. German Ciscar manifesta que el Grup de PxC considera que és una primera
necessitat i per tant recolzarà la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs indica que el Grup d’Esquerra d’Amposta donarà suport a la
moció tot i que s’hauria d’esbrinar el cost i que la seva aplicació dependria del cas concret.
El Regidor delegat d’ensenyament, Sr. Josep Antoni José exposa que l’equip de govern
està d’acord en part de la moció, en tant que tots els col·legis tenen problemes. Després de
parlar amb els centres, les associacions de mares i pares i els tècnics del Consell Comarcal
a partir del prellistat de beques de menjador va resultar un cost d’uns 200.000 €,
impossible d’assumir via conveni.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que donant credibilitat a la informació facilitada pel
Regidor d’ensenyament, exposa exemples com el Baix Llobregat i demana que a pesar de
la negativa de l’equip de govern a l’aprovació de la moció, es recordi l’existència d’un
problema greu per veure de donar-li solució. Replica el Regidor Sr. Josep Antoni Nos que
la seva negativa es referia a un possible conveni o assumpció de la despesa per
l’Ajuntament, altra cosa és el compromís que s’assumeix de cercar solucions per als casos
concrets en que sigui necessària una solució.
Desprès de les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 6
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, 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 de la que s’ha donat lectura.
MOCIÓ DEL GRUP ESQUERRA D’AMPOSTA SOBRE L’IMPOST DE BÉNS
IMMOBLES.
Finalment es dona compte de la moció que diu:
“El Ple de l’Ajuntament d’Amposta va aprovar el passat mes d’octubre les ordenances
fiscals per al proper any 2014 sense cap modificació rellevant en l’àmbit de l’impost de
béns immobles, que es va congelar malgrat les pujades que es van produir en anteriors
anualitats. De fet, aquest impost s’ha duplicat en l’última dècada.
Tot i que el consistori preveu el fraccionament d’aquest impost, aquesta mesura
facilitadora no dóna resposta a les grans dificultats econòmiques en què es troba la
població d’Amposta, que pateix d’una manera molt intensa els efectes de la crisi amb un
elevat índex d’atur.
Des d’ERC d’Amposta, hem defensat en més d’una ocasió substituir la subvenció com a
mecanisme per atendre els més desafavorits per altres línies de suport, que evitin la
pressió emocional que suposa no poder arribar a final de mes perquè no tenen prou
diners per fer front a les seves obligacions tributàries amb l’administració local.
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del
següent ACORD:
Aplicar una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost de béns immobles
corresponent a l’any 2014 a les persones naturals amb ingressos inferiors al que hagi
establert el Govern espanyol com a salari mínim interprofessional per a l’any vinent.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensada en els termes en que ha estat presentada pel Regidor Sr. Antoni

Espanya.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC té tota la solidaritat amb la gent que
ho està passant malament, ara bé davant la moció presentada sorgeixen un seguit de
problemes en la seva aplicació: acreditació d’estar al corrent del pagament dels deutes
tributaris, la vinculació del benefici al salari mínim interprofessional quan el beneficiari pot
tenir altres recursos, cost per l’Ajuntament, per tant si hagués una voluntat d’analitzar la
petició en comissió per cercar solucions viables el vot el seu Grup seria favorable.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM planteja un vot a favor de la
moció condicionat per veure en quina forma es pot ajudar a persones amb problemes, per
afrontar-los i no fer veure de la no existència d’aquestos.
El Regidor Sr. Adam Tomàs explica que la moció pretén posar damunt la taula la situació i
buscar-li solucions, com amb la seva proposta sobre la plusvàlua, deixant a mans de
l’equip de govern el debat per fixar la fórmula concreta.
El Sr. Alcalde diu que la proposta formulada és il·legal, si la proposta fora legal i
tècnicament possible es agradaria acceptar-la; però, l’equip de govern ha de ser pragmàtic i
acceptar allò que és possible. La moció és extemporània ja que es presenta fora del termini
per aprovar i poder aplicar les ordenances fiscals abans del dia 1 de gener de 2014; és
il·legal en tant en quant la Llei reguladora de les hisendes locals no contempla les
bonificacions proposades, com així resulta dels informes tècnics emesos sobre la mateixa; i
a més podria suposar un greuge comparatiu en atorgar-se la bonificació en funció dels
ingressos del dia 1 de gener i immediatament el beneficiari passar a tenir més ingressos
que el salari mínim interprofessional; finalment, la proposta té un seguit d’incerteses que
dificultarien la seva aplicació en cas de ser possible. Tant de bo es pogués recolzar la
moció; però, han de votar en contra de la seva aprovació, ja que queda be cara la galeria
però és il·legal.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el greuge es pot donar en qualsevol subvenció, una
situació semblant es podria produir en la bonificació sobre la plusvàlua i es va arribar a una
solució que va permetre la seva aprovació i pregunta si el problema és el redactat de la
moció o el fons, respon el Sr. Alcalde que la proposta és il·legal i li manca saber quin cost
suposaria per l’Ajuntament, preguntant a la Sra. Interventora si és possible aprovar la
mesura, responent aquesta que s’hauria d’analitzar el cas a fons.
El Regidor Sr. Tomàs diu que si el problema radica en la redacció de la moció, no cal
preocupar-se en presentaran amb una altra redacció, respon el Sr. Alcalde que el que ha dit
mostra que el Sr. Tomàs no sap com funciona l’Ajuntament, a la qual cosa respon aquest
que el Sr. Alcalde deuria dir que no té la voluntat d’aprovar les propostes d’Esquerra per
quant, com ja va dir, no serà el Grup d’Esquerra d’Amposta qui marqui el camí a l’equip
de govern; però, en aquest cas concret si existís la voluntat es podria aprovar un sistema
que permetés aconseguir fer efectiva la seva proposta. Acaba el Sr. Alcalde dient que si
Esquerra d’Amposta governés veuria que no es poden formular propostes que només són
demagògia.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació amb el vot favorable dels 6
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, 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 quinze hores i trenta-tres minuts i de tot el que s’ha tractat es formula
la present acta de la que, com a Secretari acctal., certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCTAL,

