ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 29 DE JULIOL DE 2013.
SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:
Sr. Manel Ferré Montañés.
Regidors membres:
Sra. Maria Isabel Ferré Roca.
Sr. Francisco Paz Belmonte
Sra. Rosa Pertegaz Lafont
Sr. Eros Esquerré Lamas
Sr. Josep Garriga Reverté
Sr. José Antonio José Nos
Sra. Maria del Mar Panisello Rodera
Sr. José Antonio Obalat Martí
Sra. Laia Subirats López
Sr. Josep Manel Ferré Aixendri.
Sr. Adam Tomàs Roiget
Sr. Jesús Auré Calvet
Sra. Susanna Sancho Maigí
Sra. Júlia Barberà Manrique
Sr. Daniel Forcadell Ferreres
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat
Sr. Antoni Espanya Forcadell
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert
Sr. Joan Castellano Masdeu
Sr. Germán Ciscar Pastor
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-nou de juny 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 acctal. de fons, Montserrat Ferré Peris, a l'objecte de dur a
terme la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 21 de juny de
2013.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia número 615 a 773 de 2013.
4. Aprovació del Programa de Bous per a les Festes Majors d’Amposta 2013.
5. Aprovació del Programa de Bous per a les Festes Majors del Poblenou del Delta
2013.
6. Aprovació del Programa de Festes Majors d’Amposta 2013.
7. Aprovació del Programa de Festes Majors del Poblenou del Delta 2013.

8. Declaració de Filla Adoptiva d’Amposta : Maria Teresa Alonso Schökel “La Profe”.
9. Aprovació inicial del Reglament d’ús dels mitjans de comunicació municipals.
10. Acord d’Adhesió a l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de
Recol·locació.
11. Aprovació de l’Addenda al Conveni de Col·laboració subscrit entre l’Ajuntament
d’Amposta i la Facultat d’Esports i Salut de Terres de l’Ebre, SL – EUSES.
12. Aprovació inicial de l’expedient número 10 de modificació pressupostària per
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.
13. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.
14. Donar compte del Decret d’Alcaldia 724/2013, de modificació de la liquidació del
pressupost municipal de l’exercici 2012.
15. Donar compte de l’informe d’intervenció de seguiment del Pla d’Ajust i altra
informació conforme la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
16. Moció del grup municipal de CIU d’Adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
17. Moció del grup municipal d’Esquerra de Suport al Pacte Nacional pel Dret a
Decidir.
18. Moció del grup municipal de CIU de Rebuig al Pla Hidrològic de la Conca de
l’Ebre.
19. Moció del grup municipal de PXC del Dret a Decidir No a les Retallades Socials i
Laborals
20. Moció del grup municipal de CIU en Defensa dels Mitjans de Comunicació Locals
Públics
21. Moció del grup municipal de PXC per Instaurar el Sistema de Pagament Telemàtic a
la Zona Blava de la Ciutat
22. Moció del grup municipal del PSC-PM de Suport als Clubs i Entitats Esportives
Catalanes davant l’Acció d’Inspecció de Treball.
23. Moció del grup municipal de PSC-PM per Estudiar la Reubicació de les Parades de
Fruites i Verdures dels Dissabtes
24. Moció del grup municipal del PSC-PM de Rebuig a la Proposta de Cabal Ecològic
per al riu Ebre aprovat pel Consejo del Agua
25. Moció del grup municipal d’Esquerra per la Millora del Carrer Eivissa i la Neteja de
la Plaça Adolfo Ventas
26. Moció del grup municipal d’Esquerra en contra del Nou Pla Hidrològic de l’Ebre.
27. Moció del grup municipal d’Esquerra de Suport als Clubs i les Entitats Esportives
Catalanes davant l’Acció d’Inspecció de Treball.
28. Moció del grup municipal de CIU en Defensa de l’Esport Català Amateur.
29. Moció del grup municipal de CIU a favor del Manteniment dels Serveis Socials de
Proximitat en mans dels Municipis.
30. Precs i Preguntes.
Abans d’iniciar al sessió el Ple de la Corporació guarda un minut de silenci amb motiu
del tràgic accident ferroviari de la passada setmana a Santiago de Compostela.
Així mateix abans de donar començament a la sessió, el Ple de la Corporació, acorda
mostrar el seu condol a la família per la defunció del que fou Regidor d’aquest

Ajuntament Vicent Monfort Serra.
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords:
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 21 DE JUNY DE 2013.
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària duta a terme el dia
21 de juny de 2013.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• Monitores per a la realització de les tasques d’atenció i supervisió d’infants
derivats de Serveis Socials de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2013.
• Auxiliar administrativa de suport al Departament de cultura i festes del 8 de
juliol al 18 d’agost de 2013.
• Locutor de ràdio del 15 de juliol a l’1 de setembre de 2013.
• Auxiliar administratiu per la realització de tasques d’atenció al públic a l’oficina
d’indústria i empresa de l’1 al 31 d’agost de 2013.
• Oficial primera paleta, jornada laboral completa del 8 de juliol al 7 d’octubre de
2013.
• Tècnica de l’oficina de turisme de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2013.
• Auxiliar administratiu de suport al departament d’obres del 22 de juliol al 21
d’octubre de 2013.
• Peons de reforç de la brigada d’obres del 15 de juliol al 30 de setembre de 2013.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 615 A 773 DE 2013.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 615 a 773 de 2013, restant el Ple
assabentat.
APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE BOUS PER A LES FESTES MAJORS
D’AMPOSTA 2013.
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de la
Festa Major d’Amposta – 2013.
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11
membres del Grup de CiU, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i el del Grup de
PxC i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra, adopta els següents acords:
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per
celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa Major d’agost d’Amposta
per a l’any 2013.
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:
Data
Modalitat
Hora inici Hora final
Lloc
00,10
00,30 Av. Ràpita – Lope de Vega
10/08/2013 Bou embolat
10/08/2013 Bou embolat
01,00
01,20 Av. Ràpita – Lope de Vega

10/08/2013
10/08/2013
11/08/2013
11/08/2013
11/08/2013
11/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
17/08/2013
17/08/2013
17/08/2013
17/08/2013
17/08/2013
18/08/2013
18/08/2013

Bou capllaçat
07,00
07,40 Plaça Castellania
Bou capllaçat
11,00
11,40 Plaça Castellania
Bou salvatge
19,00
19,30 Av. Ràpita
Bou salvatge
20,00
20,30 Av. Ràpita
Bou embolat
22,30
23,30 Av. Ràpita
Bou embolat
23,30
00,30 Av. Ràpita
Bous al carrer
12,00
13,30 Av. Ràpita
Bous a la plaça
18,00
21,00 Plaça de bous
Bou embolat
22,00
22,30 Plaça de bous
Bous al carrer
12,00
13,30 Av. Ràpita
Bous a la plaça
18,00
21,00 Plaça de bous
Bous al carrer
12,00
13,30 Av. Ràpita
Bous a la plaça
18,00
21,00 Plaça de bous
Bous al carrer
12,00
13,30 Av. Ràpita
Bous a la plaça
18,00
21,00 Plaça de bous
Bou embolat
23,50
00,30 Plaça de bous
Bou capllaçat
07,00
07,40 Plaça Castellania
Bous al carrer
12,00
13,30 Av. Ràpita
Bous a la plaça
18,00
20,00 Plaça de bous
6 Bous salvatge
20,00
21,00 Plaça de bous
6 Bous embolat
23,00
00,30 Plaça de bous
Bous al carrer
12,00
13,30 Av. Ràpita
Exhibicions
d’habilitats
18,00
20,00 Plaça de bous
18/08/2013 2 Bou salvatge
20,00
21,00 Plaça de bous
22,00
24,00 Plaça de bous
18/08/2013 2 Bou embolat
19/08/2013 Bous a la plaça
18,00
21,00 Plaça de bous
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta s’ha abstingut en la
votació per quant no està d’acord amb el model de la plaça de bous, que les penyes
demanen sigui més petita, indicant que es deuria tenir més en compte la opinió de les
penyes. El Sr. Alcalde diu que reduir la plaça suposaria que no es podrien atendre les
demandes de carros, carretes i palcos i no és intenció de l’equip de govern deixar ca
petició sense atendre. El Sr. Tomàs diu que la proposta de les penyes permetria atendre
totes les peticions, responent el Regidor Sr. Josep Garriga que aquesta proposta no es
pot acceptar.

APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE BOUS PER A LES FESTES MAJORS DEL
POBLENOU DEL DELTA 2013.
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de les
Festes Majors de Poble Nou del Delta – 2013.
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous el Ple de la Corporació, per unanimitat adopta els següents
acords:
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per
celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes Majors de Poble Nou del

Delta.
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:
Data
Modalitat
Hora inici
Hora final
31/07/2013
Bous a la plaça
0,05
0,20
31/07/2013
Bou embolat
0,02
1,00
31/07/2013
Bou capllaçat
07,00
08,00
02/08/2013
Bous a la plaça
17,45
21,00
03/08/2013
Bous a la plaça
17,45
21,00
04/08/2013
Bous a la plaça
17,45
21,00
04/08/2013
Bou embolat
22,00
23,00

Lloc
Plaça
Plaça
Carrers
Plaça
Plaça
Plaça
Plaça

APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2013.
Vista la proposta formulada per la Comissió informativa municipal de cultura i festes, el
Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, i el del Grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra i dels 3
membres del Grup del PSC – PM, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el programa de la Festa Major del municipi d’Amposta per a l’any
2013, que es celebrarà entre els dies 9 i 16 d’agost de 2013 del que s’ha donat compte.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Departament de cultura i festes i a
Intervenció de fons.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que l’abstenció del Grup del PSC – PM, tot i ser
conscients de les dificultats d’organitzar la festa major en les circumstàncies actuals i de
reconèixer l’aportació de novetat interessats, com ara els concerts per a joves al Casino,
el trasllat del pregó al Parc de Giribecs o la implicació dels locals d’oci nocturn, deriva
de que el model de festes no és el del Grup del PSC – PM, model amb el qual no s’han
implicat directament, considerant que hi manquen algunes activitats que ha s’havien fet
en algun moment (concert de música clàssica) i d’altres de noves.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta s’ha abstingut
mantenint la línia del que han vingut demanant en anys anteriors. A més donat el
moment que està passat el país esperaven la programació d’una actuació d’algun grup
català de primer nivell. El model és absolutament continuista i les novetats deriven del
creixement de la Ciutat (com ara el trasllat del pregó al Parc de Giribechs). Consideren
que s’ha perdut una gran oportunitat er donar, com així van demanar en una moció
presentada pel seu Grup, de donar la rellevança que es mereix el 50è. aniversari del
concert de les Bandes. En darrer lloc diu que amb el trasllat l’any passat del ball a
l’antiga piscina, s’ha creat dos espais diferenciats de la festa, deixant els firarires a la
zona de Giribechs totalment aïllats, pensen que seria convenient traslladar-los a la zona
de la plaça de bous.
APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS DEL POBLENOU DEL
DELTA 2013.
Vist el programa d’actes de Festes Majors de Poble Nou del Delta a celebrar entre els
dies 31 de juliol i 4 d’agost de 2013.
Vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, el Ple de la Corporació, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el programa d’actes de Festes Majors de Poble Nou del Delta per a
l’any 2013 del que s’ha donat compte.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Representant de l’Alcaldia a Poble Nou
del Delta, Comissió de Cultura i festes i Intervenció de fons.
DECLARACIÓ DE FILLA ADOPTIVA D’AMPOSTA : MARIA TERESA ALONSO
SCHÖKEL “LA PROFE”.
Vista la proposta de declaració de la Sra. Maria Teresa Alonso Schökel com a Filla
adoptiva d’Amposta.
Atenent que la Sra. Maria Teresa Alonso Schökel reuneix les condicions establertes al
Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament d’Amposta per poder ser receptora de
la distinció de declaració de Filla adoptiva d’Amposta, per quant ha destacat per les
seves qualitats i mèrits personals com a professora de francès de l’Institut Ramon
Berenguer IV i per la resta d’activitats de caràcter particular que han representat un
benefici i un honor per a la Ciutat d'Amposta, havent assolit una consideració pública
notòria, havent residit durant molts anys a la Ciutat.
Atenent el que disposen els articles 6, 14 i 15 del Reglament d’honors i distincions de
l’Ajuntament d’Amposta, definitivament aprovat pel Ple de la Corporació en sessió duta
a terme el dia 21 de desembre de 2012, publicat en el Butlletí oficial de la província de
Tarragona número 2 del dia 3 de gener de 2013.
Vista la proposta formulada per la instructora de l’expedient, així com el dictamen de la
Comissió informativa municipal de mitjans de comunicació i comerç.
El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda:
PRIMER. Concedir a la Sra. Maria Teresa Alonso Schökel el títol de Filla adoptiva de
la Ciutat d’Amposta.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que li consta que ja havia hagut una iniciativa
popular anterior per aquesta declaració, que casa molt be amb els actes de la Festa
major, per tant seria bo que actes com aquestos es miressin de programar en festes
assenyalades.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta s’afegeix a la
proposta del PSC.
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS DELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ MUNICIPALS.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació Reglament d’ús dels mitjans de comunicació
municipals d’Amposta.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.
Vista la proposta formulada per la Comissió informativa municipal de comerç i mitjans
de comunicació.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra i dels 3 membres del Grup del
PSC – PM i el del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament d’ús dels mitjans de comunicació

municipals d’Amposta que figura inclòs a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta
dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació
d’edictes en el Butlletí oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i Tauler d’anuncis de la Corporació.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta que l’abstenció del PSC –PM ha estat després
de fer una valoració positiva de disposar d’una proposta llargament demanada damunt la
taula sobre la que poder discutir; però, detectant sobre aquesta molts aspectes a millorar,
com per exemple: la regulació de l’accés als mitjans de comunicació de les entitats del
poble, l’accés a la informació dels ciutadans i altres aspectes, com ara la regulació de
forma diferent de que en la mateixa setmana no puguin coincidir dues rodes de premsa
en la sala de premsa. En tot cas dintre del període d’exposició pública formularan
al·legacions sobre aquestos aspectes que esperen es puguin incorporar en la redacció
definitiva del reglament.
El Regidor Sr. Adam Tomàs indica que el Grup d’Esquerra d’Amposta també es felicita
per tenir damunt la taula una proposta per començarà a treballar, el Grup presentarà
al·legacions per incorporar allò que consideren no està regulat, com ara el Consell
d’administració dels mitjans de comunicació municipals o la incorporació a la regulació
de les pàgines webb, etc., per aquest motiu s’ha abstingut en la votació.
ACORD D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AGÈNCIES DE
COL·LOCACIÓ I EMPRESES DE RECOL·LOCACIÓ.
Atesa l’existència de l’Associació catalana d’agències de col·locació i empreses de
recol·locació, una finalitat de la qual és actuar com a interlocutors davant
l’Administració pública, mantenir el contacte i la relació per promoure sinèrgies, rebre
informació i canalitzar les possibles col·laboracions entre els/les seus/ves membres.
Atès que per formar part de l’esmentada Associació s’ha de disposar de l’acreditació
vigent per actuar com Agència de col·locació i/o com Empresa de recol·locació a
Catalunya, acreditació de la que disposa aquest Ajuntament d’Amposta.
Atès que es considera convenient que l’Ajuntament d’Amposta s’integri en l’Associació
catalana d’agències de col·locació i empreses de recol·locació.
Atès que l’Ajuntament pot integrar-se en aquelles associacions i altres entitats amb
finalitats adreçades a satisfer els interessos locals.
Atès que l’article 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
atribueix al Ple de la Corporació la competència per adoptar els acords relatius a la
participació en organitzacions supramunicipals.
Atenent que l’article 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya preveu la necessitat del quòrum favorable de la majoria absoluta dels
membres del Ple per la creació, la modificació i la dissolució de mancomunitats o altres
organitzacions associatives, així com també l'adhesió a aquestes i l'aprovació i la
modificació dels seus estatuts.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda.
PRIMER. Sol·licitar la incorporació com a membre de ple dret de l’Ajuntament
d’Amposta en tant que disposar del reconeixement com Empresa de col·locació a
Catalunya, a l’Associació catalana d’agències de col·locació i empreses de recol·locació.

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per tal que en nom i
representació de l’Ajuntament signi tota la documentació necessària per a l’efectivitat
del present acord.
TERCER. Comunicar el present acord a l’Associació catalana d’agències de col·locació
i empreses de recol·locació.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta ha vota a favor de
la proposta amb l’objectiu de sumar esforços per tirar endavant polítiques d’ocupació
absolutament necessàries en aquests moments.
APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT
ENTRE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I LA FACULTAT D’ESPORTS I SALUT
DE TERRES DE L’EBRE, SL – EUSES.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de novembre de
2011, pel qual s’aproven els convenis de col·laboració amb Facultat d’esports i salut de
les Terres de l’Ebre, SL. (EUSES) per a la implantació dels estudis universitaris de grau
de Ciències de l’activitat física i de l’esport a Amposta.
Atenent que el conveni regulador de la llicència per a l’ús privatiu de l’edifici Escola
d’art i disseny, preveia el trasllat de forma imminent dels estudis que s’imparteixen en
l’actual edifici destina a Escola d’art i disseny a l’edifici on es desenvolupen els estudis
universitaris de grau de Ciències de l’activitat física i de l’esport.
Davant la previsió de que el trasllat dels estudis impartits a l’Escola d’art i disseny al
nou edifici no s’ha de realitzar en un futur immediat i amb la finalitat de que EUSES
pugui atendre en la millor forma possible les seves necessitats d’espais
Vist l’esborrany de l’addenda al conveni signat en data 29 de desembre de 2011.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU dels 6 membres del Grup d’Esquerra, l’abstenció del membre del Grup de PxC i el
vot en contra dels 3 membres del Grup del PSC – PM, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni referent a la la llicència per a l’ús privatiu de
l’edifici Escola d’art i disseny formalitzat amb la Facultat d’esports i salut de les Terres
de l’Ebre, SL. (EUSES) per a la implantació dels estudis universitaris de grau de
Ciències de l’activitat física i de l’esport a Amposta.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés per a la signatura de
l’addenda aprovada.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta que el Grup del PSC – PM, mantenint la línia
sobre aquest assumpte ha votat en contra de l’aprovació de l’addenda del conveni per
quant creuen que la cessió d’unes instal·lacions que han costat 2,5 milions d’euros
només a canvi del manteniment dels estudis universitaris, el cost del manteniment de
l’edifici i la possibilitat de que l’Ajuntament pugui disposar de l’auditori és exagerat.
Consideren que era la oportunitat d’establir una contraprestació econòmica, ni que sigui
simbòlica, per aquesta cessió d’ús de l’edifici o be per aconseguir una discriminació
positiva per als veïns d’Amposta que realitzin els seus estudis al centre, en tant en quant
ja han contribuït amb els seus impostos a la construcció de l’edifici.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta ha votat a favor d
ela proposta per quant tot i que la seva opció era la dels estudis públics per davant dels

estudis privats, davant la disjuntiva d’estudis privats o res, prefereixen la d’estudis
privats. En qualsevol cas la proposta d’estudis públics també suposava una despesa per
al municipi, en haver de construir l’aulari. Acaba dient que si l’empresa concessionària
esgota el termini de la concessió significarà que el projecte ha funcionat, que l’actuació
ha estat positiva, per tant no poden calçar les rodes per evitar que el projecte avanci.
El Sr. Alcalde agraint el vot favorable del Grup d’Esquerra d’Amposta explica que la
opció d’estudis públics, compartits amb Cambrils, suposava una inversió a
l’Ajuntament, segons projecte de 10 milions d’euros que també s’havien de cedir. Amb
l’opció actual la inversió ha estat de 2,5 milions amb la possibilitat per l’Ajuntament
d’utilitzar l’auditori i les aules que puguin resta desocupades i tot allò sense cap mena
de cost per la hisenda municipal, ja que la concessionària se’n farà càrrec de totes les
despeses de que se’n derivin d’aquest ús.
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 10 DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS
EXTRAORDINARIS.
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2013 el passat 21 de desembre de 2012, ha
sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden demorar-se fins el
pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit, o el pressupostat resulta insuficient.
Aplicacions a suplementar
012.151.60900
Despeses generals d'urbanització
26.000,00
Total a suplementar
26.000,00
Crèdits extraordinaris
851.494.62200
Adequació edifici Ràdio
80.000,00
012.151.60925
Asfaltat i clavegueram Balada
20.000,00
913.135.22700
Conservació Cementiri municipal
12.100,00
Total crèdits extraordinaris
112.100,00
Atès que al capítol 1 i 2, així com al capítol 6 de despeses existeixen crèdits suficients per
finançar dites despeses, en concret, es proposa el canvi de finalitat d’una operació de
préstec, atès que la inversió a que fa referència no s’ha de realitzar, per no haver-hi
finançament suficient.
Baixa aplicacions
303.342.62200
Construcció Pav-2
126.000,00
915.164.12004
Retribucions bàsiques C2. Cementiri
9.710,00
915.164.21000
Conservació cementiri
2.390,00
Total
138.100,00
PRÈSTECS
Número préstec
Data aprovació
Import
Formalització
Santander 2010
29/11/2010 2.500.000,00 €
30/12/2010
Per una altra banda, existeixen una sèrie de despeses relatives a factures procedents
d’exercicis anteriors, per import de 52.570,63 euros, que corresponen a Reconeixements
Extrajudicials de crèdits de l’exercici 2012 i anteriors que es porten a aprovació en
sessió Plenària de 29 de juliol de 2013. Aquestes factures es financen en càrrec al
romanent de tresoreria per despeses generals, al ser major dèficit de l’exercici 2012 i,
conseqüentment, menor romanent de tresoreria per a despeses generals.
Aplicacions a suplementar rec

511.313.20200
Lloguer local agència protecció salut
1.420,00
913.165.21000
Conservació enllumenat públic
163,55
312.342.21300
Manteniment equips pavelló esgrima
262,75
126.332.21300
Manteniment instal·lacions Arxiu Comarcal
735,40
918.169.22104
Vestuari Brigada
288,22
022.912.22601
Despeses defensor ciutadà
254,10
308.341.22609
Activitats esportives
807,91
301.342.21200
Conservació edifici Camp esports
5.522,40
106.334.22609
Activitats culturals
44,56
313.342.21300
Manteniment ascensor Club de rem
690,39
202.321.21300
Manteniment ascensor Soriano Montagut
387,07
200.321.22100
Energia elèctrica Consol Ferré
6.235,36
307.342.62200
Club de Rem
35.758,92
Total a suplementar
52.570,63
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per
majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 6
membres del Grup d’Esquerra, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del
Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient número 10 de modificació del pressupost de 2013 amb les
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen:
Modificació crèdit número 10 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
Suplement de crèdit
42.811,71
Cap.2: Despeses en béns corrents i serveis
16.811,71
Cap.6: Inversions Reals
26.000,00
Crèdit extraordinari
147.858,92
Cap.6: Inversions Reals
147.858,92
Finançament
190.670,63
Cap.1: Despeses personal
9.710,00
Cap.2: Despeses bens corrents i serv.
2.390,00
Cap.6: Inversions Reals
126.000,00
870.00 Romanent de tresoreria despeses generals
52.570,63
SEGON. Modificar l’annex de inversions del pressupost municipal per a l’exercici 2013,
incloent aquests projectes nous, finançats en els canvis de finalitat des préstec detallat
anteriorment.
TERCER. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils,
tant als taulers d'anuncis com al Butlletí Oficial de la Província , als efectes que els
interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients.
QUART. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini
d'exposició al públic no es presentin reclamacions.
APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions
d’exercicis anteriors, contingudes en els següents annexes:
Relació factures anys anteriors ac. Ple.-29-07-2013
PRO
ORG. GR. ECON.
APLICACIÓ
TERCER

NÚM.
FACT.

DESCRIPCIÓ

IMPORT
TOTAL

Exercici

Lloguer local
agència
protecció salut
Conservació
enllumenat
públic
Manteniment
Equips pavelló
esgrima
Manteniment
instal·lacions
Arxiu Comarcal

511

313

20200

913

165

21000

312

342

21300

126

332

21300

918

169

22104

22

912

22601

308

341

22609

301

342

21200

106

334

22609

313

342

21300

202

321

21300

200

321

22100

307

342

62200 Club de Rem

Leandra Belvis
Gonzalez

V-021

Grupo
ElectroStocks

112030393 Tubo enterrado curv.dob4 pared ligero-dp, nom.75

Es.Fid.SL

ThyssenKrupp
Elevadores
Fabricats i
manipulats SIGNO
Vestuari Brigada SL
Despeses
Defensor
Ferreres Drago,
Juan Carlos
Ciutadà
Activitats
Tecnosport Simar
esportives
SL
Conserv. Edifici Tecnosport Simar
Camp Esports
SL
Activitats
Ferreres Drago,
culturals
Juan Carlos
Manteniment
ascensor Club de ThyssenKrupp
Rem
Elevadores
Manteniment
ascensor Soriano ThyssenKrupp
Montagut
Elevadores
E. Elèctrica
Consol Ferré
Endesa
Contregisa

Lloguer local comercial mes
de novembre

5406 Reparacions sala esgrima
Import fra. Servei
manteniment ascensor arxiu
8382149 01/10/2012 a 31/12/2012
Import fra. Dnmarsel Zapato
4644 antideslizante
Import fra. Mailing informe
732 2011
Import fra. Trofeus i copes
5882 4T duextrem
Import factura dos
6148 banquetes metaqruil·lat
Despeses carta exposició
833 Carrilet
Import fra.servei
manteniment ascensors
8382150 01/10/2012 i 31/12/2012
Import fra. servei
manteniment ascensors
8382148 01/10/2012 i 31/12/2012
Diverses factures energia
elèctrica 2010
Dotació de serveis Club de
64 Rem
TOTAL

1.420,00 €

2.012

163,55 €

2.012

262,75 €

2.011

735,40 €

2.012

288,22 €

2.012

254,10 €

2.012

807,91 €

2.012

5.522,40 €

2.012

44,56 €

2.012

690,39 €

2.012

387,07 €

2.012

6.235,36 €

2.010

35.758,92 €
52.570,63 €

2.012

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, i la Base 20 d’Execució del Pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Vist l’informe de Intervenció de 16 de juliol de 2013.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra, dels 3 membres del Grup del PSC
– PM i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 52.570,63 euros.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM s’ha abstingut en la
votació tot i reconèixer que són factures corresponents a feines fetes que s’han de pagar;
però, la incorporació d’una factura de més de 35.000 €., sobre la qual a més la
Interventora ha informat desfavorablement er la manca de partida en l’exercici

pressupostari en que va executar-se li sembla absolutament incorrecte, exigint a l’equip
de govern més control i agilitat en aquests assumptes. El Sr. Alcalde diu que la factura
es refereix a la dotació d’alguns serveis al Club de rem que no estaven revistos en el
projecte inicial; però, que es van haver de realitzar conjuntament amb la resta de dotació
de serveis. Pel que fa a la factura també li resulta sorprenent que l’empresa realitzant els
treballs l’any 2011 no la presenti fins enguany, la qual cosa fa absolutament lògic
l’informe d’Intervenció de fons. Acaba explicant que les factures de consum elèctric de
l’escola Consol Ferré, s’hauran de reclamar al Departament d’Ensenyament, per quant
correspon al consum realitzat amb motiu de l’execució de les obres d’ampliació.
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 724/2013, DE MODIFICACIÓ DE
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2012.
Tot seguit es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 724/2013, d’aprovació de la
modificació del pressupost municipal de l’exercici 2012, que diu:
“En data 28 de febrer de 2013, per Decret d'Alcaldia núm. 232/2013, es va aprovar la
liquidació del Pressupost Municipal de l'any 2012 que, d'acord amb l'article 191.3 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, donant-se compte al Ple, en
sessió ordinària de 25 de març 2013.
En data 27 de març de 2013, la Interventora municipal va enviar la documentació
relativa a la liquidació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Vist l'Informe de Intervenció, en el qual es posa de manifest l'existència d'una errada
material en la comptabilització de l'operació de tresoreria i que s'ha corregit, als efectes
que la comptabilitat mostri la imatge fidel del patrimoni de l’entitat, de la seva situació
financera, dels seus resultats i de l’execució del seu pressupost. Com a conseqüència
d'això, s'han vist alterats diferents estats i magnituds de la liquidació aprovada.
De conformitat amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, es presenta la modificació de la liquidació del pressupost de l'any 2012 de
l'Ajuntament d'Amposta i que conté els drets pendents de cobrament i les obligacions
reconegudes pendents de pagament, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el
romanent de tresoreria. RESOLC.
Primer: Aprovar la modificació de la Liquidació del Pressupost General de l'any 2012,
segons el següent detall:
Drets pendents de cobrament: 11.891.822,98 euros.
Obligacions pendents pagament: 5.264.479,09 euros.
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (descomptat import paga
extraordinària desembre): 2.091.638,10 euros.
Resultat pressupostari ajustat: 4.178.851,28 euros.
Necessitat de finançament: 308.507,97 euros
Estalvi net: 3.040.721,19 euros.
Segon: Que haurà de donar-se compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en
la primera sessió que celebri.
El Ple de la Corporació resta assabentat del Decret del que s’ha donat compte.
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST I ALTRA INFORMACIÓ CONFORME LA LLEI ORGÀNICA
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

A continuació es dóna compte de l’informe emès per la Interventora de fons que diu:
“En relació a la sol·licitud d'informació establerta en l'article 10 de l'Ordre
AP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, emet el següent INFORME:
I.- ANTECEDENTS DE FET
Resultant que mitjançant acord plenari de 30 de març de 2012, l'Ajuntament d'Amposta
va aprovar el Pla d'Ajust, elaborat de conformitat amb el regulat en l'article 7 del RD
Llei 4/2012, i que és conforme al model previst en l'Ordre HAP/537/2012, de 9 de març,
per la qual s'aproven el model de certificat individual, el model per a la seva sol·licitud i
el model de pla.
Resultant que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretària general
de coordinació autonòmica i local, amb data 30 d'abril de 2012 va emetre informe
favorable al Pla d'Ajust aprovat prèviament pel Ple.
Considerant que aquest Ministeri ha alliberat la plataforma de captura de dades relativa
a l’“Informe de seguiment del pla d'ajust i una altra informació addicional continguda
en l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012”, plataforma que estarà disponible fins al 15
de juliol de 2013.
II.- FONAMENTS DE DRET.
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d'ara endavant rdl 2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988.
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
• Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
• Reial decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors.
• Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat
individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d'ajust, previst en
el Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
• Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent;
III.- INFORME
Primer.- Que l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, desenvolupa les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, establint en el seu article 10 la
informació a detallar en els informes de l'Interventor sobre el seguiment dels Planes
d'Ajust que les Corporacions Locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i

Administracions Públiques, de conformitat amb el que es disposa en l'article 10 del
Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors.
Segon.- Que s'ha habilitat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en la
“Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals” una plataforma
de captura de dades relativa a l’“Enviament de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust
aprovat i una altra informació continguda en l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012” que
ha estat emplenada per aquesta Intervenció amb les dades pressupostàries obrantes en la
comptabilitat municipal a 30 de juny de 2013, així com d'acord amb l'informe emès pel
Cap de l’Oficina de Gestió Tributària en relació a la previsió de determinats impostos a
data 31/12/2013, acompanyant-se com a Annex a aquest escrit els següents informes:
1.- Informació addicional trimestral: Desviacions / Informi anual de seguiment del pla
d'ajust.
1.1.- Despeses
1.2.- Ingressos
2.- Informació d'avals rebuts del sector públic.
3.- Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits
amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
4.- Informació sobre el deute comercial.
5.- Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
Tercer.- Que l'apartat 1r. de l'article 10 de la referida Ordre HAP/2015/2012, estableix
que l'Administració que compti amb un pla d'ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, durant la seva vigència, haurà de remetre a l'esmentat
ministeri abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, en cas de les
corporacions locals, informació sobre, almenys, els següents extrems:
a) Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l'entitat,
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
b) Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment.
Igualment, s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per
facilitar el pagament a proveïdors.
c) Operacions amb derivats.
d) Qualsevol un altre passiu contingent.
e) Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures del
pla d'ajust.
f) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en
aquest Pla per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.
Quart.- Que es realitzen les següents explicacions a les desviacions més importants
reflectides en els informes que s'incorporen en l'Annex:
- Ingressos: D'acord amb l'execució trimestral, i realitzant una previsió a data 31 de
desembre de 2013, atenent als padrons aprovats i la previsió d'altes i baixes, no es
preveuen diferències substancials respecte a l'establert en el pla d'ajust vigent. Els
ingressos es van realitzant d'acord amb les previsions benvolgudes. Destaca l'impost
sobre béns immobles, el padró aprovat dels quals recull l'increment en el tipus de
gravamen aprovat per la Corporació amb efectes per a aquest exercici 2013. D'altra
banda, l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres presenta import negatiu a
causa de diverses devolucions realitzades, no obstant això, aquest import quedaria

compensat, en principi, amb els majors ingressos en la resta de tributs. No obstant
això, es realitzarà el corresponent seguiment per ajustar qualsevol desviació que
pogués produir-se.
- Despeses: el pressupost de l'exercici 2013, el qual s'ha reduït respecte a l'establert en
el pla d'ajust, s'està desenvolupant segons les previsions sense apreciar-se cap
diferència substancial. No obstant això, i igual que en matèria d'ingressos, es
realitzarà el corresponent seguiment per ajustar qualsevol desviació que pogués
produir-se.
- Als efectes oportuns, est és l'informe d'Intervenció, emès en virtut de l'establert en
l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, remetent-se còpia del mateix al Sr. Alcalde
de la Corporació perquè procedeixi a adonar del mateix en la primera sessió plenària
que se celebri.
Cal assenyalar que serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla
d'ajust de l'Ajuntament d'Amposta en el futur per veure si es consolida el compliment
dels objectius continguts en el mateix.”
El Ple de la Corporació resta assabentat de l’informe del que s’ha donat lectura.
Abans de tractar el següent punt de l’ordre del dia, el portaveu del Grup d’Esquerra
d’Amposta manifesta que retira la moció presentada pel seu Grup (punt 17 de l’ordre
del dia), demanant que la presentada pel Grup de CiU es consideri com moció conjunta
del dos Grups municipal, accedint-se pel portaveu del grup de CiU a la petició.
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ESQUERRA D’AMPOSTA
D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.
A continuació es dóna lectura a la moció que diu:
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han
expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes:
les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació,
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat
d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la
qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23
de gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013 el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions
catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de
la pluralitat d’opcions, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana,
amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir sigui
l’expressió majoritària de la voluntat popular.

Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
com a expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l’opció al
poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi ha assistit
representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels agents
econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques
favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.
Per tot això, el s Grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra d’Amposta i PSC PM, proposen al Ple municipal l’adopció dels acords següents:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, constatant la necessitat que
s’hi sumin el màxim d’institucions, administracions, entitats civils, cíviques, ciutadanes,
culturals, econòmiques, sindicals, empresarials i forces polítiques favorables a l’exercici
del dret a decidir.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques
del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma
activa en aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir i de la celebració
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Inscriure l’adhesió de la corporació al web www.dretadecidir.cat.
Quart.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat
de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.”
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que els redactors de la moció no tenen ni idea de la
història de Catalunya, la qual és la que és i no s’ha d’inventar res. La moció parla de
bloqueig polític a Madrid, quan Esquerra i CiU tenen representants al Congrés dels
Diputats que ven be cobren el seu sou, com també es refereix a bloqueig econòmic,
quan la realitat fa que s’hagin de demanar a l’Estat 20.000 milions de rescat, dels quals
10.000 aquest any per destinar-ne 8.000 a pagar deute, mentre que per a polítiques
d’ocupació es destinaran 21,4 milions per a protocol se’n destinarà més del doble. No és
poden fer polítiques per ficar-se medalles i després deixar el país en una situació
econòmica crítica. Plataforma per Catalunya considera que s’han de deixar de propostes
i treballar per allò que realment interessa al país, per tant, com no vol participar en
campanyes electoralistes, s’abstindrà en la votació.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM pot subscriure
absolutament els acords que es sotmeten a votació i demana si pot figurar com
proposant conjunt de la moció, a la qual cosa accedeixen els Grups de CiU i Esquerra
d’Amposta, entenen que la moció és una crida al dret a decidir i en això estan
absolutament d’acord.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Govern de la Generalitat està treballant en
aconseguir que tots puguin decidir lliurement, que sigui el poble qui decideix que vol
per a futurs, Esquerra respectarà totalment les opinions contràries a les del seu partit no
tenint cap problema en acceptar-les.
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, dels 6 membres del Grup d’Esquerra i
dels 3 membres del Grup del PSC – PM i l’abstenció del membre del Grup de PxC,
acorda prestar la seva aprovació a la moció transcrita.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA DE SUPORT AL PACTE
NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.
Aquest assumpte ha estat retirat de l’ordre del dia.
Abans de tractar el següent punt de l’ordre del dia, els Grups municipals de CiU, PSC –
PM i Esquerra d’Amposta acorden que les mocions que han presentat sobre el mateix
assumpte (punts 18, 24 i 26 respectivament) es substitueixin per una moció conjunta
dels 3 Grups municipals indicats.
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ESQUERRA D’AMPOSTA, PSC PM I PXC DE REBUIG AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE.
A continuació es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“El passat 4 de juliol el Consejo del Agua i el 5 de juliol el Comité de Autoridades
Competentes de la Confederación Hidrogràfica del Ebro van aprovar la proposta del
Pla Hidrològic de Conca que estableix els cabals ecològics per al conjunt de la conca de
l’Ebre, i que ratificarà el govern de l’Estat properament.
El nou pla de Conca del govern del PP fixa un nou cabal ecològic de poc més de 3.000
hectòmetres cúbics, 106 m3/s de mitjana en el tram final de l’Ebre, amb uns mínims en
els períodes d’estiatge per sota dels 100m3/s que plantegen una situació realment
alarmant. La proposta inclou les concessions que ja tenen les comunitats de regants. No
s’han tingut en compte les al·legacions presentades ni per la Generalitat, ni pels
ajuntaments del territori ni per molts particulars, ni tampoc les conclusions de la
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, que va ratificar el Parlament de
Catalunya el 2007 i que situava el cabal ecològic entre els 270 m3/s i els 350 m3/s
atenent si es tractava d’anys secs, mitjos o humits.
Per altra banda, el nou Pla de Conca vulnera de manera flagrant la Directiva Marc de
l’Aigua comunitària (DMA) -Directiva 2000/60/CE- i és contrària la Nova Cultura de
l’Aigua. No té en compte variables claus en l’establiment de cabals ecològics que
garanteixin el bon estat ecològic dels rius, per això la importància de la lluita a Europa
per aturar aquesta proposta, posant en valor també la recent declaració per part de la
UNESCO de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera.
El nou cabal ecològic suposarà un impacte negatiu a nivell social i a nivell econòmic.
Afectarà molt negativament el Delta de l’Ebre i amenaça la pervivència de les persones
que hi viuen. El Delta de l’Ebre, que pateix un procés de regressió geomorfològica per
manca de sediments, es conserva per un equilibri entre les aigües fluvials i les
marítimes. Si disminueixen els cabals i es redueix l’aportació de sediments, el Delta
s’enfonsa progressivament i podria arribar a inundar-se bona part de la planúria deltaica.
A més, si disminueix l’aportació de recursos disminueix la dilució de contaminants amb
la qual empitjora la qualitat ecològica. La falca salina inicia la penetració per la
desembocadura de l’Ebre per sota dels cabals dels 400/500 m3/s. Per sota 200 m3/s
arriba a l’Illa de Gràcia. Per sota dels 100 a Amposta i si en períodes d’estiuatges greus
el cabal no supera els 30/50 m3/s arriba fins a Tortosa.
La disminució del cabal afectarà al nostre sector pesquer i aqüicultor. La plataforma
continental pròxima a la desembocadura de l’Ebre és d’una riquesa piscícola
extraordinària gràcies a la combinació de les aportacions de l’aigua i dels nutrients de
l’Ebre i evidentment del mar.
El cabal ecològic fixat per a l'Ebre mostra la voluntat inequívoca del PP de fer

transvasaments encoberts. El nou pla hauria de fer inviable el transvasament de l’Ebre
però el PP ha fet el contrari. Si amb l’anterior cabal de 100 m3/s es va proposar un
transvasament de 1.050 hm3/s, amb el cabal proposat, que és inferior a aquest, és
evident que la voluntat del PP és proposar-ne un altre.
El nou pla no només manté les concessions ja existents sinó que estableix una reserva
important de recursos destinats a nous regadius. Preveu ampliar els regadius en 450.000
hectàrees i destinar-hi 11.000 hectòmetres cúbics/any d’aigua del riu.
S’està fixant un cabal ecològic molt mínim per atendre noves demandes i algunes
d’aquestes demandes podrien ser de fora de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre.
Per tot això, els Grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra d’Amposta i PSC PM proposen al Ple municipal l’adopció dels acords següents:
1. Refermar el compromís polític amb les Terres de l’Ebre i la defensa del riu
Ebre, rebutjant aquest Pla Hidrològic que no té en compte les necessitats i els
interessos del nostre territori i que posa en perill la supervivència del Delta de
l’Ebre.
2. Donar suport al Govern de la Generalitat per a que aconsegueixi un acord amb
el Ministeri d’Agricultura i, donat el cas, que es personi davant les institucions
europees per aturar un pla que posa en risc la riquesa ecològica i mediambiental
d’un territori que forma part de la Reserva de la Biosfera que recentment
declarada per la UNESCO.
3. Expressar davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre el rebuig que ha causat
l’aprovació del Pla Hidrològic sense el consens de tots els representants i
demanar que reconegui el criteri de la Comissió per la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre.
4. Exigir el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió
per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica,
vinculats al riu, al delta i als pobles riberencs.
5. Oferir a la Plataforma en Defensa de l’Ebre la col·laboració d’aquest consistori
per enfortir la mobilització ciutadana a favor de la protecció del nostre riu i
facilitar les accions socials que organitzi en contra de l’aplicació del nou Pla
Hidrològic de l’Ebre.
6. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la
Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre, a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre i al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient i a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de
l’Ebre.”
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Germà Ciscar demana s’accepti la proposta de que la moció es consideri
presentada també pel Grup de PxC conjuntament amb la resta de Grups municipals.
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta la felicitació del Grup del PSC – PM per
aconseguir una moció que ha sumat les 3 presentades sobre l’assumpte i aprofita per
assenyalar que davant algunes reticències sobre la declaració de les Terres de l’Ebre
com reserva de la biosfera, ara s’ha pogut utilitzar aquesta declaració per al defensa del
territori. Segueix dient que s’ha de prestar una especial atenció al punt 4 dels acords, ja

que va costar molt aconseguir el compromís del Govern de l’Estat per finançar els
projectes previstos i ara s’haurà de lluitar per mantenir aquestos compromisos. Acaba
indicant que seria bo que una representació de l’Ajuntament rebi el vaixell que arribarà
properament a Amposta en defensa del riu.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta considera que no hi
havia cap altra opció diferent d’una moció conjunta enfront l’atac als recursos del
territori com l’aigua. L’Estat en aquest ocasió ha aconseguit dividir els opositors amb
les promeses realitzades a l’Aragó, en canvi la posició del Govern de la Generalitat ara
és absolutament contraria a la proposta de l’Estat. S’ha de fer una crida fent saber que
les Terres de l’Ebre no són menys que ningú, no han de cedir cap recurs per aconseguir
inversions al territori, ja que com la resta també paguem els nostres impostos. Acaba
dient que al final es farà bona la posició del seu partit, ja que en cas de ser independents,
l’Estat hauria hagut de negociar amb Catalunya sobre l’aigua.
Amb les intervencions que han estat transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat,
acorda aprovar la moció de la que s’ha donat lectura.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC DEL DRET A DECIDIR NO A LES
RETALLADES SOCIALS I LABORALS.
Seguidament es dóna compte de la moció que es transcriu literalment:
“Atès que el Govern central i el de la Generalitat ens volen situar en una falsa disjuntiva
a l’hora d’abordar les polítiques que es necessari desenvolupar a Catalunya.
Atès que el Govern central no es cansa de repetir que el que ha de fer el de la
Generalitat es preocupar-se d el’atur i deixar-se de consultes pel dret a decidir, i el
govern de la Generalitat i qui li dona suport parlamentari, insisteixen en què és l’hora
del dret a decidir i que no és l’hora de les reivindicacions i que toquen retallades socials
i laborals.
Atès que al nostre entendre les polítiques socials, no sols és possible sinó que és
imprescindible per mantenir la cohesió de la societat catalana a partir de els condicions
de treball i vida. Ningú pot pretrendre fer-nos creure que en aquests moments hem
d’optar entre el dret a decidir i unes mesures econòmiques que ens garanteixin els
serveis públics i socials en condicions de qualitat.
Atès que el govern català ha de decidir si segueix les polítiques de la dreta catalana,
espanyola i europea, que volen acabar amb l’Estat del Benestar i fer dels drets socials
una mercaderia més que surt al mercat per a qui la pugui pagar, als nivells en què ho
pugui fer. Per tant convertint els drets socials de ciutadania en oportunitat de negoci per
a especuladors i inversors.
Atès que Catalunya té un finançament del tot injust i insuficient, el Govern de la
Generalitat té marge per optar entre fer un tipus de política o altre a l’hora de definir els
pressupostos.
Atès fins ara ha optat per ser partícip d’unes polítiques d’estabilitat pressupostària que
han comportat la fixació d’objectius de dèficit inassolibles; per aplicar retallades en els
serveis públics i socials; per reduir l’ocupació i per fer rebaixes als salaris dels
treballadors i les treballadores dels sectors públic i concertat.
Atès el govern de la Generalitat no pot seguir insistint en aquestes polítiques, perquè ni
els serveis públics ni els treballadors i treballadores que els desenvolupen poden
suportar noves retallades. Així que haurà de canviar les seves actuacions per equilibrar

els pressupostos reforçant la fiscalitat i renegociant el deute amb entitats financeres i
empreses concessionàries de la construcció i d’infraestructures.
Atès que cal que el govern de la Generalitat faci un reordenament del seu deute i negoci
els alts interessos i comissions que està pagant a entitats bancàries i empreses
concessionàries d’infraestructures que en pro mig va ser del 5,18€ l’any 2011. és una
xifra incomprensible en relació amb el preu actual del diner que fixa el Banc Central
Europeu.
Atès que no resulta raonable que una de les poques, pot ser l’única, partida que ha
crescut en els pressupostos dels darrers anys sigui la de pagament de deute, en una
quantitat estimada d’uns 500 milions d’euros anuals entre 2010 i 2012.
Atès que d’altra banda no ens consta que el govern de la Generalitat hagi renegociat el
preu dels lloguers que paga pels edificis que no són de la seva propietat, tot i els canvis
a la baixa en el mercat dels lloguers. El que ha anunciar els darrers dies va ser just la
línia contraria: vendre patrimoni a preus de saldo i comprometre lloguers a preus
elevadíssims que garantiran un negoci extraordinari a les empreses que el comprin.
Sempre és un mal negoci vendre el pis per anar de lloguer.
Atès que amb totes aquestes mesures e Govern pot fer un pressupost equilibrat i amb
objectius socials, per tant sense retallades en els serveis públics i socials ni en les
retribucions dels treballadors i treballadores dels sectors públics, concertats i els regulats
per conveni amb l’administració.
Atès que la pròrroga dels pressupostos significa optar per mantenir-lo amb les retallades
dels anteriors o adaptar les retallades a un objectiu de dèficit que ofega la nostra
economia i ens deixa sense serveis públics i socials.
Per tots els motius exposats, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC)
demana els següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Amposta a les retallades socials i
laborals de educació que patim tots els catalans i catalanes DECLARAR AMPOSTA
MUNICIPI LLIURE DE RETALLADES SOCIALS que progressivament estan
afectant als nostre ciutadans/es i comprometre l’acció municipal vers la promoció d’una
economia social.
Segons. CONSTITUIR una comissió municipal encapçalada per l’alcalde i un
representant de cada grup municipal per entrevistar-se amb els màxims responsables de
els Conselleries de Sanitat, d’Educació i de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya amb al finalitat de revisar les mesures restrictives ja aplicades al nostre poble
i oposar-se a nous retalls en els serveis públics sanitaris i educatius i socials d’Amposta.
Tercer. FER NOSTRES les demandes dels Centres d’Assicstència Primària i dels
professionals de l’Educació dels entitats socials d’Amposta.
Quart. INSTAR el govern de la Generalitat a la convocatòria d’un REFERÈNDUM
sobre el model social que s’està implantant amb les retallades sobre els serveis públics,
serveis socials, educació, laborals i les modificacions legislatives que està impulsant, en
la línia del que estan reclamant ciutadania i organitzacions socials del nostre país.
Cinquè. TRASLLADAR aquests acords al Servei Català de Salut, a l’Institut Català de
Salut, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al departament de
benestar social de la generalitat de Catalunya, als centres afectats per les retallades
socials, als grups amb representació al Parlament de Catalunya, a les associacions
professionals dels serveis educatius i sanitaris, al Centre d’Assistència Primària

d’Amposta, a les escoles, instituts i altres serveis educatius del nostre municipi.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Germà Ciscar
dient que la realització de la consulta que proposa seria legal.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM no comparteix alguns
dels arguments de la moció; però, en canvi està d’acord amb les propostes que inclou
no veient motiu per oposar-se a la seva aprovació, per aquest motiu li donaran suport
per estar en la línia de reivindicació social del seu partit.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que no sap si és folklore o no declarar Amposta
territori lliure de retallades. El Grup d’Esquerra d’Amposta s’abstindrà en la moció per
quant podent haver alguna coincidència en els arguments no acaben d’entendre que es
pretén amb la seva aprovació.
El Regidor Sr. Cicar diu que les seves referències al dret a decidir han estat per
assimilar-lo a la democràcia que sempre ha existit. El Sr. Tomàs respon que ja entén que
la democràcia ja existeix però, si es diu que el referèndum seria legal, vol suposar que el
que es proposa sobre el dret a decidir no ho seria i això no és correcte, ja que si és
l’Estat qui ha de decidir sobre la legalitat no s’ajusta a les regles democràtiques.
El Sr. Alcalde diu que al Grup de CiU no els agraden ni els arguments ni les propostes
de la moció, essent pragmàtics han de governar, per tant no donaran suport a la moció.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot a favor
dels 3 membres del Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC, l’abstenció
dels 6 membres del Grup d’Esquerra i el vot en contra dels 11 membres del Grup de
CiU, acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN DEFENSA DELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ LOCALS PÚBLICS.
Tot seguit es dóna lectura a la moció que diu:
“El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va
presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat
estalvi econòmic.
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a
Barcelona, el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que
aquest avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de
Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació del principi
d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i
l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc
respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal de
Barcelona.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els
seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus
municipis. Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un
millor finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els
electes locals.

PER LA CONTINUITAT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICS
(Declaració del Castell de Plegamans)
Un dels sectors que estan patint més la crisi és el de mitjans de comunicació, tan públics
com privats. Segons estimacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 2012 hi
havia més de 1500 periodistes a l’atur a Catalunya.
La FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA
reunida en Assemblea General, el dia 8 de juny de 2013, a Palau-solità i Plegamans
(Vallès Occidental) manifesta que l’ARSAL significa un retrocés en matèria de serveis
a la ciutadania i pot posar en risc drets tan importants com el de la informació, que
podria afectar la continuïtat de les emissores de ràdio municipal i de qualsevol mitjà de
comunicació local de titularitat pública.
Els ajuntaments catalans i la seva societat civil al llarg dels anys de democràcia han
promogut i consolidat una potent xarxa d’emissores municipals que han garantit el dret
a la informació. Aquestes han estat i són motors de dinamisme social i comercial pels
seus municipis.
Els mitjans de comunicació local gestionats des dels ajuntaments fan “poble”, fomenten
la identitat donant a conèixer els seus orígens, les diferents condicions socials, les
tradicions i les activitats quotidianes (econòmiques, culturals, socials, polítiques,
projectes de futur), fomenten l‘associacionisme i enforteixen la societat civil.
Els mitjans de comunicació locals públics han jugat un paper cabdal en la promoció i
normalització de la llengua catalana. Per tant, posar en perill la continuïtat de les ràdios
municipals catalanes, és posar en perill la veu del català.
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal
l’adopció dels acords següents acords:
1. Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització
i Sostenibilitat de
l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.
2. Donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a Catalunya i
reconèixer la seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la
informació, la presència del català en el mapa radiofònic del nostre país i la
cohesió social als municipis.
3. Instar el Govern de la Generalitat a defensar amb fermesa les competències que
li atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el suport explícit
d’aquest Ajuntament en totes les mesures que siguin necessàries emprendre per
exercir aquesta defensa, que inclou el manteniment de les ràdios municipals.
4. Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local,
aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial
recentralitzadora.
5. Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de
Catalunya, la Generalitat de Catalunya, al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes la Regidora Sra. Rosa Pertegaz.
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el grup del PSC – PM també recolzarà la moció,

davant un avantprojecte de llei si més no preocupant que afectarà no només els mitjans
de comunicació local, sinó també els serveis socials, l’educació, etc. A més recorda que
la moció s’ha presentat davant una avantprojecte de llei i que en moltes ocasions l’equip
de govern vota en contra de mocions presentades per l’oposició justificant-se en que
s’han presentat respecte avantprojectes de llei.
El Regidor Sr. Adam Tomàs indica el suport del Grup d’Esquerra a la moció, incidint en
el nou atac que avantprojecte de llei suposa a altres àrees de competència de la
Generalitat, davant els quals encara li sobta que hi hagi algú que dubti sobre la
necessitat de la independència de Catalunya.
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat lectura.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER INSTAURAR EL SISTEMA DE
PAGAMENT TELEMÀTIC A LA ZONA BLAVA DE LA CIUTAT.
A continuació es dóna lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“Atès que a la ciutat d’amposta existeix un nombre important de places d’aparcament
que es regeixen sota el sistema conegut com “zona blava”.
Vist que, actualment, el temps màxim d’aparcament a la zona blava (amb un únic tiquet)
és de dues hores.
Atès que, sovint, aquest temps màxim d’aparcament és insuficient i fa que la persona
hagi de tornar al lloc d’aparcament per tal de renovar el tiquet.
Vist que aquesta acció de “renovar el tiquet” representa una molèstia i, fins i tot, un
impediment per dur a terme certes activitats a la ciutat o accedir a certs serveis com, per
exemple: comprar a les botigues de la ciutat.
Atès que el sistema actual de pagament de la zona blava també presenta l’inconvenient
que la persona ha de dur a sobre diners (monedes) en efectiu o una targeta de crèdit
(existint la possibilitat que la màquina de cobrament la rebutgi per problemes amb la
banda magnètica o per altres errors de lectura).
Vist que existeixen nous sistemes que permeten compaginar el sistema de pagament
actual amb un sistemes de pagament telemàtics com, per exemple, el telèfon mòbil.
Atès que aquests nous sistemes jan han estat aplicats amb èxit per altres ciutats com
Badalona i Caldes d’Estrach i que d’altres com Viladecans, El Prat de Llobregat, Gavà,
Sant Boi de Llobregat o Castelldefels estan duent a terme la prova pilot per tal
d’instaurar-los durant aquest any.
Vist que aquests nous sistemes de pagament telemàtic representen un benefici tant pels
usuaris de la zona blava (facilitat de pagament, estalvi de temps, tarificació exacta, ...),
per l’Ajuntament (increment dels ingressos, reducció dels costos de manteniment i en
comissions bancàries, aplicació eficient, monotorització en temps real, ...) com pel
conjunt de la ciutat (dóna una imatge innovadora, els seus ciutadans estaran més
satisfets, ...).
Atès que, en termes generals, observem que les ciutats dels nostre entorn tendeixen a
evolucionar cap el que es considera una “Smart City” tot aprofitant l’avantatge de les
oportunitats que ofereixen les TIC, per augmentar la prosperitat i la competitivitat local,
entre d’altres vist que l’aplicació d’aquest sistema de pagament telemàtic de la zona
blava no requereix d’una gran inversió però que, per contra, pot comportar múltiples
beneficis.”

Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Germà Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM si tècnicament és
possible i no ha de representar cap increment del cost donaran suport a la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el plec de clàusules de la concessió encorseta
l’actuació municipal, no voldrien que haver de mantenir l’equilibri econòmic de la
concessió hagués de representar un major cost del serveis, per tant s’abstindran en la
votació.
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU votarà en contra de la moció, ara be com el que
es demana en la mateixa depèn de la concessionària es posaran en contacte amb ella per
veure les possibilitats d’implantació del sistema i si all´`o ha de representar algun
increment del cost.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot a favor
dels 3 membres del Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC, l’abstenció
dels 6 membres del Grup d’Esquerra i el vot en contra dels 11 membres del Grup de
CiU, acorda rebutjar la moció transcrita.
Abans de tractar el següent punt de l’ordre del dia, els Grups municipals del PSC – PM,
Esquerra d’Amposta i CiU acorden que les mocions que han presentat sobre el mateix
assumpte (punts 22, 27 i 28 respectivament) es substitueixin per una moció conjunta
dels 3 Grups municipals indicats, adherint-se el Grup municipal de PxC a la moció, que
es considera com conjunta de tots els Grups municipals
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ESQUERRA D’AMPOSTA, PSC –
PM I PXC EN DEFENSA DE L’ESPORT CATALÀ AMATEUR I DE SUPORT ALS
CLUBS I LES ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ DE LA
INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.
Seguidament es dóna lectura a la moció que diu:
“El sistema esportiu té una de les seves bases en el voluntariat, sense el qual no es
podria entendre que hi hagués més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències
federatives només a Catalunya, que constitueixen la més ampla xarxa sectorial i
articulen un tramat d’entitats escampat per tot el país que aplega i desenvolupa, en el
sentit més ampli, valors humans, socials i culturals que constitueixen un patrimoni de
valor immesurable.
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda en
l’article 4 de la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat, en identificar les activitats
esportives com d’interès general. A la vegada, les federacions esportives esdevenen la
màxima expressió qualitativa d’aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són legalment
entitats d’utilitat pública i d’interès social.
La Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat ha iniciat actuacions sobre les
entitats esportives catalanes, que no només van adreçades a l’esport professional, sinó
que també afecten a l’esport de base i amateur despertant una gran preocupació i
inquietud en el conjunt d'aquest sector, ja que moltes d'elles s'han tancat amb sancions,
que en certs casos, han estat molt elevades fruit d’interpretacions estrictes de la llei.. En
aquest punt és quan hem de tenir en compte que el sistema esportiu català se sustenta en
gran part en l’esport base. En els infants i joves que fora dels horaris escolars practiquen
activitats esportives i que gràcies a això completen la seva formació com a individus i

com a ciutadans amb valors. És àmpliament reconegut el fet que gràcies a la formació
esportiva en els infants i joves es faciliten la integració i la cohesió social, de manera
que és un fet que cal conservar, impulsar i protegir. En aquest context és quan pren
especial rellevància el paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals
que resulta transcendental per a la supervivència de l’esport no professional i que duen a
terme la seva tasca en gran part de manera altruista i desinteressada en la que la
compensació econòmica que reben dels clubs els hi permet cobrir les despeses que els
ocasiona la seva dedicació.
En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el Secretari General de l'Esport, juntament
amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer arribar
una circular a tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de l'acord a què s'ha
arribat amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social d'obertura d'un període de
regularització voluntària fins al 30 de setembre per als clubs i les entitats esportives.
Aquest acord ha generat una extraordinària alarma en el món associatiu esportiu, i
suposa l'acceptació per part del Govern de la Generalitat i de la UFEC de les actuacions
inspectores practicades fins ara, que deixen les entitats actualment en procés sense cap
suport institucional, i l'acceptació de la interpretació rigorosíssima, per part de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, de l'existència de relació laboral ordinària en la
pràctica totalitat de les relacions entre les entitats i els seus col·laboradors.
En la gran majoria dels casos, les entitats esportives no tenen capacitat per si soles,
sense suport i acompanyament, per complir les obligacions laborals, fiscals,
mediambientals, de prevenció de riscos laborals, protecció de dades, etc. Les lleis estan
pensades per a empreses mercantils i no tenen en compte la manca de mitjans de les
entitats sense ànim de lucre.
En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l'esport pugui ser considerat
com un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc normatiu
s'adapti a la realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es dóna compliment
estricte a la normativa en matèria de seguretat social serà la fi de l'esport català, perquè
l'estructura esportiva a casa nostra es sustenta gràcies a moltes persones que, de manera
altruista fan que es pugui tirar endavant l'activitat diària de l'esport en el nostre país.
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat, les
previsions legals d’exclusions del règim de la Seguretat Social de l’Estatut dels
Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són genèriques, quan no
indeterminades, i permeten les més diverses interpretacions d’acord amb la casuística de
cada situació.
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments
esportius puntuals, no hi ha uns criteris clars, ni legals ni administratius, per determinar
amb seguretat quan comença una relació laboral o professional, de la qual es derivi
l’obligació d’estar afiliat a un o altre règim de la Seguretat Social o quan, per contra, es
donen els requisits per entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació
d’afiliació, atès el caràcter benèvol del servei.
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi de
ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així, el que seria l’aplicació d’un
sistema normatiu format per un conjunt de factors determinats legalment es redueix
pràcticament a un sol criteri: la retribució pel servei prestat. Aquesta manera d’actuar
suposa deixar de costat i no tenir en compte els altres criteris legals –llibertat, actuació

altruista i solidària, subscripció d’un contracte de voluntariat– que en la seva accepció
més general constitueixen les bases de les relacions de les persones i les entitats que
formen el sistema esportiu.
El futur de l’esport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de
les entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per
garantir la supervivència del teixit associatiu, com a motor d’un sistema viable de
foment de la pràctica esportiva des de les seves vessants educatives, de promoció
d’hàbits saludables i de cohesió social.
Per tot això, des dels Ajuntaments ens posicionem al costat de les nostres entitats
esportives en defensa del nostre sistema esportiu i exigim al Govern de la Generalitat
l’adopció de mesures urgents per afrontar la greu situació en la que estan immerses.
Per tots els motius exposats anteriorment, els Grups municipals de CiU, Esquerra
d’Amposta, PSC – PM i PxC proposen al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Sol·licitar als Governs espanyol i català l’adopció dels canvis legislatius necessaris a
fi d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli
la seva singularitat, reconeixent clarament la figura del voluntari sense relació laboral,
en el cas d’activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre i
que porti a una reducció del percentatge de cotització de l’esport amateur
2. Instar a la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a adoptar les mesures
administratives i interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art.
1.3.d de l’Estatut dels Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la
Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als
règims d’afiliació a la Seguretat Social de les persones que presten serveis en entitats
sense ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès general i en són membres, per
entendre’s de caràcter benèvol o de voluntariat.
3. Instar a la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a establir un diàleg amb els
principals subjectes del món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a
fi d’arbitrar l’aplicació del conjunt de criteris legals que siguin d’aplicació a la realitat
del món de l’esport fonamentat en el voluntariat, més enllà de les relacions
professionals establertes, tant en el món de l’esport professional com en el de les entitats
multiesportives que, amb una repercussió econòmica significativa, presten una gran
diversitat de serveis.
4. Demanar una moratòria temporal de les actuacions inspectores de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el món esportiu,
es determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una actuació laboral
o professional d’una actuació benèvola o voluntària.
5. Demanar que s’atorgui caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a
entitats esportives sense ànim de lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan hi
hagi disconformitat entre les actuacions del club o entitat esportiva i la Inspecció del
Treball i de la Seguretat Social, sempre que la tipologia d’aquestes disconformitats sigui
coincident o habitual respecte a les detectades per la inspecció en altres clubs i entitats
esportives, podent ser deguda a una insuficient claredat de la normativa aplicable.
6. Demanar la creació d’una taula de treball amb la representació de la Secretaria de
l’Esport, les entitats municipalistes (FMC i AMC), la UCEC (Unió de Consells
Esportius de Catalunya, i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), per
cercar formules per regular el voluntariat esportiu.

7. Mantenir informats i assessorar tots els clubs esportius d’Amposta, susceptibles de
veure’s afectats per aquestes actuacions inspectores, perquè en temps i forma puguin
prendre les decisions més adequades als seus interessos.
8. Fer arribar aquest acord al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a la Secretaria General de l’Esport, a la Conselleria
d’Empresa i Ocupació, a la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, a les entitats
municipalistes (ACM i FMC), a la UCEC i UFEC.”
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Germà Ciuscar diu que el Grup de PxC s’adhereix a la moció.
El Regidor Sr. Antoni Espanya en nom del Grup del PSC – PM es felicita per haver
arribat a una moció conjunta, dient que l’Ajuntament poca cosa més pot fer que donar
suport a les entitats del municipi i oposar-se amb la moció a una situació que podria
afectar greument a l’esport de base en fer tributar el voluntariat com els professionals.
El Regidor Sr., Adam Tomàs diu que ha preguntat si hi han hagut clubs de la Ciutat
afectats, no havent-n’hi cap per una mesura que amb un afany exclusivament recaptatori
canvia la interpretació de la norma. Creu que al final algú hi posarà seny i trobarà una
solució apropiada per aquestes tasques voluntàries.
El Sr. Alcalde diu que li complau haver aconseguir una moció conjunta en una Ciutat
que ha fet una clara aposta per l’esport i que estaria en el lloc on està sense l’esforç dels
voluntaris que ara restaria penalitzat.
Amb les intervencions anterior, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar
la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PSC-PM PER ESTUDIAR LA REUBICACIÓ
DE LES PARADES DE FRUITES I VERDURES DELS DISSABTES.
A continuació es dóna lectura a la moció que diu:
“D’ençà la remodelació de la Plaça del Mercat i carrers adjacents, s’han obert noves
possibilitats de reorganització de l’ús de l’espai que cal anar explorant en benefici de la
millora dels serveis que es presten ala zona i de retruc de la qualitat d’accés dels
ciutadans.
Tradicionalment, els dissabtes als matins, al Carrer Palau i Quer s’ubiquen diverses
parades de fruites i verdures que ocupen la meitat del carrer, de manera que permeten el
pas de cotxes pel carril que queda lliure. Aquesta disposició obliga a concentrar el pas
dels vianants i clients de les parades, per la vorera annexa a les caselles exteriors del
Mercat, el que provoca una important aglomeració de persones en un espai molt reduït.
Aquest fet s’agreuja a l’estiu amb les elevades temperatures i no són inusuals episodis
de lipotímies i desmais durant aquestes dates.
Proposta d’acord:
Que s’estudie una possible nova ubicació de les parades de fruites i verdures dels
dissabtes als matins a algun altre lloc de la Plaça del Mercat o carrers peatonals
adjacents, per tal d’ampliar la superfície de les parades i de pas dels clients i a la vegada
deixar lliure el Carrer Palau i Quer al pas de vianants i vehicles.”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensa pel Regidor Sr. Antoni Espanya.
El Regidor Sr. Germà Ciscar exposa el suport a la moció del Grup de PxC.
El Regidor Sr. Adam Tompàs pregunta si la moció ha estat consensuada amb els

paradistes, responent el Sr. Espanya que ha estat parlada amb els venedors del mercat,
però no amb els paradistes. El Sr. Tomàs diu que el grup d’esquerra s’abstindrà fins
saber la opinió dels afectats.
El Sr. Alcalde diu que s’ha parlat amb els paradistes qui han manifestat el seu desig de
seguir en el mateix lloc on estan ubicat, havent-.se arribat, però, a acords que permetran
la circulació dels vianants per les voreres i, en cas de necessitat dels vehicles pel carrer.
Per aquest motiu no donaran suport a la moció.
El Regidor Sr. Espanya diu que el sentit de la moció era aconseguir aquesta facilitació
de la mobilitat que si amb les mesures pactades s’aconsegueix ja es donen per satisfets.
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
a favor dels 3 membres del Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC,
l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra i el vot en contra dels 11 membres del
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM DE REBUIG A LA PROPOSTA DE
CABAL ECOLÒGIC PER AL RIU EBRE APROVAT PEL CONSEJO DEL AGUA.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER LA MILLORA DEL
CARRER EIVISSA I LA NETEJA DE LA PLAÇA ADOLFO VENTAS.
A continuació es dona lectura a la moció següent:
“Atès que recentment el Grup Municipal d’ERC d’Amposta ha rebut queixes del veïnat
que viu a l’entorn de la plaça Adolfo Ventas i, més concretament, al carrer Eivissa,
perquè consideren que la neteja que s’efectua des de l’Ajuntament d’Amposta és
insuficient i, per aquest motiu, a la part superior de la marquesina de ferro, s’hi poden
observar cables, pedres i tota mena de brutícia;
Atès que la vorera de carrer Eivissa és intermitent, perquè aquesta no cobreix tot el tram
del carrer sinó només els trams en què hi ha un edifici al davant, la qual cosa no
garanteix una seguretat viària òptima per als vianants;
Atès que el veïnat d’aquesta zona considera vulnerat el seu dret a la salubritat pública,
perquè el solar obert que hi ha al bell mig del carrer està ple d’escombraries i mobles
abandonats des de fa molts mesos;
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Completar la vorera del carrer Eivissa, construint els trams que hi manquen.
2. Garantir la neteja periòdica de la plaça Adolfo Ventas i, molt especialment, la de la
marquesina de ferro.
3. Tancar el solar obert entre mitgeres que hi ha al carrer Eivissa i instar els propietaris
que en faci una neteja regular.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en el sentit que ha estat redactada el Regidor Sr. Adam Tomàs.
Els Regidors Srs. Germà Ciscar i Antoni Espanya mostren el suport dels Grups de PxC i
PSC – PM respectivament.
El Regidor Sr. Josep Antoni José explica que essent coneixedors del problema per
haver-li comunicat un veí afectat, es van fer dues actuacions: incidir més en al neteja de
les escales i demanar a la direcció de l’Institut Berenguer IV que s’intentés conscienciar

als alumnes. Per al proper curs es tornarà a parlar amb la direcció de l’Institut i s’estarà
més damunt amb al neteja. També es mirarà d’arranjar la tanca existent en el solar.
El Sr. Alcalde diu que es té constància d’una única queixa dels veïns referida a la neteja
de les escales d’accés a la plaça, sobre la qual s’actua en neteja com a la resta de la
Ciutat en funció dels mitjans personal i materials dels que es disposen. Pel que fa a la
vorera del carrer Eivissa, no estava inclosa en l’àmbit de la Unitat d’actuació Mestre
Sunyer, per tant noi es va executar juntament amb la plaça, ara si l’Ajuntament la
volgués fer ho podria fer aplicant contribucions especials als propietaris especialment
beneficiats per l’obra, cosa aquesta que no sembla la més oportuna en aquests moments.
Per tant com que l’Ajuntament ha està fent allò que es demana a la moció, no li donarà
suport, si be formularà el requeriment al propietari del solar per a que faci el seu
tancament.
El Sr. Tomàs demana que donades les característiques del solar, la tanca que es realitzi
haurà de garantir la seguretat.
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
a favor dels 6 membres del Grup d’Esquerra, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i
el del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU,
acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA EN CONTRA DEL NOU PLA
HIDROLÒGIC DE L’EBRE.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA DE SUPORT ALS CLUBS I LES
ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ D’INSPECCIÓ DE
TREBALL.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN DEFENSA DE L’ESPORT CATALÀ
AMATEUR.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS
SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT EN MANS DELS MUNICIPIS.
Finalment es dóna lectura a la moció amb el tenor literal següent:
“La proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una
situació d’amenaça per a la continuïtat del sistema de Serveis Socials de responsabilitat
pública, que al nostre país s’ha anat construint des dels anys 80.
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania,
posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la
garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant
l’etapa democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així
mateix estaríem posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió social,
participació democràtica i qualitat de vida.
Per aquest motiu, en aquests moments en què s’estan gestant els esborranys de reforma

de l’administració local, el grup municipal de Convergència i Unió mostra la seva
preocupació per les greus conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones,
la convivència cívica i la pau social el desmantellament del model de serveis socials
arrelat al territori i al servei de les persones, especialment les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans
gestors de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal
l’adopció dels acords següents acords:
1. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte,
demanar al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als legisladors
estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de la
part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis
Socials per a les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament
dels serveis socials de proximitat en els governs locals. La situació social actual
justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat
establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE).
2. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol
sinó que s’apliqués la llei catalana, instar al Govern de la Generalitat a garantir el
finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot
el territori.
3. Comunicar a la Generalitat de Catalunya els presents acords.”
El Ple de la Corporació, després de la defensa de la moció realitzada per la Regidora
Sra. Laia Subirats i el suport de la resta de Grups municipals, manifestada pels seus
respectius portaveus, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita.
PRECS I PREGUNTES.
En primer lloc es dona lectura a la pregunta escrita presentada pel Grup municipal
d’Esquerra d’Amposta, que diu:
“1. Que, en el Ple de l’Ajuntament d’Amposta del passat 27 de maig de 2013, el Grup
Municipal d’Esquerra d’Amposta vam preguntar a l’alcalde si l’empresa Futuro Ciudad
Amposta, SL està al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament.
2. Que la resposta de l’alcalde va ser que demanaria un informe a l’Oficina de Gestió
Tributària, però, en el darrer Ple, el nostre Grup encara no va ser informat al respecte.
3. Que l’article 20 del Reglament Orgànic Municipal preveu la contestació ordinària en
sessió plenària de preguntes plantejades per escrit.
Per la qual cosa, sol·licito:
Que l’Ajuntament d’Amposta ens informi, en la propera sessió que durà a terme el Ple
d'aquest Ajuntament, del grau de compliment de les obligacions tributàries de l’empresa
Futuro Ciudad Amposta amb l’Ajuntament d’Amposta.”
El Sr. Alcalde a la vista de l’informe emès per l’Oficina de gestió tributària respon a la
pregunta dient:
L’empresa esmentada ha abonat a la hisenda municipal, per diferents conceptes
tributaris, la total quantitat de 576.761,93 € €
En l’actualitat dita empresa manté els deutes amb l’Ajuntament següents.
• Per conceptes tributaris que es gestionen des de l’Oficina de gestió tributària:

10.123,51 €., el cobrament d’aquest deute està en fase executiva.
• Per conceptes tributaris que es gestionen per BASE estan pendents:
- IBI 2011 i 2012: 179.810,70 €., el cobrament d’aquest deute està en fase
executiva.
- IBI 2013, primer termini: 44.345,53 €., el principal d’aquest deute està
incrementat en un 5% de recàrrec executiu fins la notificació de la diligència de
constrenyiment.
- IBI 2013, segon termini: 40.222,49 €., el pagament d’aquest deute està en
període voluntari.
El Regidor Sr. Germà Ciscar formula les preguntes i precs següents:
1. Respecte el Pla d’ajuts a les famílies, demana si es podrien incloure entre els
beneficiaris, a banda dels jubilats i persones que cobren pensió, a aquelles famílies que
no disposen de cap recurs o dels que disposen són molt petits. El Sr. Alcalde respon que
prenen nota de la petició per veure de poder-ho incorporar per a l’any 2014. Tot i això,
indica que per aquestes famílies sense recursos existeixen els ajuts d’urgència social que
es gestionen des dels serveis socials municipals.
2. Demana s’informi sobre la situació del compliment del contracte per l’adjudicatària
del servei de la piscina. El Regidor Sr. Francesc Paz explica que a la darrera reunió
entre els treballadors i l’empresa es va arribar a un acord per al pagament dels
complements que no s’havien abonat el mes de juliol. El Sr. Alcalde explica que va
mantenir, juntament amb el regidor d’esports i el director de la piscina una reunió amb
els representants dels treballadors i els del seu sindicat, on es va explicar a aquests que
l’Ajuntament farà tot allò que sigui necessari per garantir el correcte compliment del
contracte adjudicat, entre el que figura la subrogació amb tots els drets del personal,
arribant si fora el cas de resoldre el contracte, alhora que es va demanar als treballadors
que continuessin fent la seva feina. Afegeix que l’equip de govern manté la preocupació
sobre la capacitat de donar compliment a l’oferta presentada per l’adjudicatària del
contracte, tant és així que s’ha ordenat que per aquest es faci cada mes una dotzeava
part de els hores ofertes com a millora per evitar un perjudici per l’Ajuntament en cas
d’haver de resolució del contracte.
El Regidor Sr. Antoni Espanya pregunta:
1. La contractació acordada per la Junta de Govern Local d’un administratiu per al
Departament d’obres resta justificada per l’acumulació de tasques, demana si allò és
correcte. El Sr. Alcalde respon que ha degut haver una deficiència en la motivació, el
cert és que hi ha 3 empleades del departament de baixa per embaràs i a més estem en
període de vacances, per la qual cosa s’ha hagut de contractar una persona que, a més de
les tasques d’atenció al públic, recolzarà la tramitació dels expedients per l’atorgament
de llicències per l’exercici d’activitats.
2. Aprovada la moció sobre el menjador per a nens durant l’estiu, demana com es
gestiona, el seu cost i quin són els resultats. Respon la Regidora Sra. Laia Subirats dient
que el subministrament del menjar el fa Hospital comarcal, a raó de 2,75 € per menjar.
En total s’atenen 23 infants, realitzant-se el seguiment per una educadora social dels
serveis socials municipals. Dels infants en situació de rics, tots assisteixen al menjador,
excepte un al qual la seva família no va acceptar que anés per quant es servia carn per
menjar.
3. Respecte la moció aprovada per la col·laboració de voluntaris en la gestió de la

gossera municipal, havent-se constituït una associació, pregunta si s’han fet gestions per
aconseguir que la col·laboració proposada sigui efectiva. El Sr. Alcalde respon que s’ha
intenta fer la mediació entre la protectora i la nova entitat, de moment amb pocs
resultats. Aquesta setmana té concertada una reunió per parlar de l’assumpte. El Regidor
Sr. Espanya diu que podria ser convenient parlar amb el Consell Comarcal per oferir el
servei a altres municipis, al qual respon el Sr. Alcalde és extremadament difícil portar a
la pràctica. aquesta proposta.
4. A l’Av. Catalunya hi ha un edifici sense acabar del qual es desprenen elements de la
façana, la protecció instal·lada fa que els vianants hagin de travessar el carrer per evitar
el perill, generant-se el perill de creuar un carrer amb força trànsit, considera que es
deuria habilitar un espai de trànsit per a vianants per la vorera protegit dels possibles
despreniments de material. El Sr. Alcalde explica que un cop es va poder esbrinar a qui
corresponia la propietat de l’immoble (una entitat bancària), la qual cosa va resultat
costosa, es va formular el requeriment per solucionar el problema, amb l’advertiment de
la possible execució subsidiària per part de l’Ajuntament, procediment que està seguin
el seu tràmit processal corresponent.
5. Pregunta a que fa referència el recurs contenciós interposat per Immuebles Amposta,
explicant-se pels serveis jurídics assistents a la sessió que va ser un recurs contenciós
interposat contra la venda d’una finca rústica acordada pel Ple, havent-se notificat
recentment la interlocutòria del Jutjat Contenciós – Administratiu de Tarragona per la
qual no s’admet el recurs per no ser la jurisdicció contenciós – administrativa la
competent per conèixer de l’assumpte.
6. Formula el prec de que es repintin els passos de vianants de la Ciutat. El Sr. Alcalde
explica que dintre de les possibilitats del personal de la Brigada d’obres i serveis es va
realitzant la pintada rotatòria del passos de vianants, però s’ha de tenir en compte que
n’hi han més de 400. Si pressupostàriament es pogués incloure la compra de la pintura
(que ascendeix a uns 70.000 euros) com una inversió el proper any es realitzaria una
pintada total de la senyalització horitzontal de trànsit.
El Regidor Sr. Adam Tomàs formula les preguntes i precs següents:
1. Si es té coneixement de l’acord de tots els veïns per canviar el nom a la Plaça de
l’Ajuntament. Respon el Sr. Alcalde que no té coneixement de que s’hagi presentat cap
petició en aquest sentit; però, que si tots els veïns estan d’acord l’Ajuntament no tindrà
cap problema per atendre-la seguint a l’efecte el tràmit adient per al canvi de
denominació de vies públiques amb informe de la Comissió informativa municipal de
cultura..
2. Van rebre la resposta a la seva petició d’informe sobre el procediment per la
construcció del mur a la zona on està prevista la construcció d’una residència per a la
gent gran, en el sentit de que l’informe com no es tractava d’un assumpte que s’hagi de
discutir al Ple no era preceptiu, pregunta si amb la petició n’hi ha suficient o si ha de
formular un prec en aquesta sessió per tal que el Sr. Alcalde ordeni la realització de
l’informe demanat. El Sr. Alcalde respon que arran d’un informe de la Secretària va
respondre la petició, altra cosa serà que davant el prec que ha estat formulat, el qual
recull, ja resoldrà sobre el mateix
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les catorze hores i quaranta-vuit minuts i de tot el que s’ha tractat es

formula la present acta de la que, com a Secretària, certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

