ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 14 D’OCTUBRE 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. Adam Tomàs Roiget
Sr. Jesús Auré Calvet
Sra. Susanna Sancho Maigí
Sra. Júlia Barberà Manrique
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat
Sr. Antoni Espanya Forcadell
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert
Sr. Joan Castellano Masdeu
Sr. Germán Ciscar Pastor
Secretari acctal.:
Sr. Ramon Noche Anau.
Excusen la seva absència:
Sr. Josep Manel Ferré Aixendri.
Sr. Daniel Forcadell Ferreres

A la ciutat d'Amposta, el dia catorze d’octubre de dos mil tretze.
Essent les tretze hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde,
Manel Ferré Montañés; assistit del sotasignat, Secretari accidental de la Corporació, i
estant present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a
terme la sessió extraordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de setembre de
2013.
2. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals 2014.
3. Donar compte de l’aprovació del marc pressupostari 2014-2016.
4. Donar compte de l’enviament al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de la
informació continguda a l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, a data 30/09/2013.
5. Aprovació inicial expedient número 15 de modificació del pressupost.

6. Moció d’Esquerra d’Amposta per l’aturada definitiva i desmantellament del projecte
Castor.
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords:
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 30 DE SETEMBRE DE 2013.
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 30
de setembre de 2013.
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
2014
Com tots els anys, es presenta a la consideració del Ple la modificació de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs per l'any 2014, amb l'objectiu d'aconseguir els ingressos
necessaris per finançar adequadament els serveis i activitats municipals previstos per
l'any vinent i adaptar el redactat a la legalitat vigent i a la realitat econòmica, tot i tenint
en compte el context de crisi econòmica que condiciona el finançament local.
Després d'analitzar els costos dels serveis i les activitats municipals previstos per l'any
2014 així com la estructura financera de l'Ajuntament.
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre el procediment per a l'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
I vistos els informes de Intervenció i el dictamen de la Comissió d'hisenda, el Ple de
l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del Grup de
CiU i el vot en contra dels 5 membres presents del Grup d’Esquerra, els 3 membres del
Grup del PSC – PM i el del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment per l'any 2014 la modificació de les Ordenances
fiscals que obren a l’annex següents:
• Ordenança fiscal número 14: Taxa per la recollida d’escombraries.
• Ordenança fiscal número 20: Taxa per ocupació de la via pública- guals.
• Ordenança fiscal número 28: Taxa per la prestació dels serveis brigada.
• Ordenança fiscal número 31: Taxa pel subministrament d’aigua potable.
• Ordenança fiscal número 44: Taxa per l’ús de les instal·lacions esportives
municipals.
SEGON. Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de l’aigua.
TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament
aprovats.
QUART. Publicar en el Butlletí oficial de la província els acords definitius que, un cop

transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària
per l’Ajuntament.
CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.
Intervencions dels membres:
La Regidora delegada d’hisenda, Sra. Isabel Ferré realitza l’exposició de la proposta,
fonamentada en mantenir els serveis, no gravar més als ciutadans i no incrementar ni
l’IPC. Tot això amb l’excepció d’algunes ordenances, quines són:
1. Taxa pel subministrament d’aigua potable per la qual Amposta té uns preus molt
baixos. Demanen a la concessionària que es respecti el primer tram de consum fins als
18 m3., aplicant l’increment a la resta de trams. És difícil donar informació sobre el cost
dels trams, però sí que es pot fer sobre el consum en m3 que es com consta a l’estudi
presentat.
2. Taxa per reserva de la via pública per entrada i sortida de vehicles per als veïns
afectats pel mercat ambulant que es farà una reducció del 6,58 € i no del 15% com es
demanava a la moció presentada per EA-ERC.
3. Pel que fa a la piscina municipal, els aturats i les seves parelles tindran una reducció
en l’abonament.
4. Respecte a la taxa per recollida d’escombraries d’acord amb el Consell Comarcal del
Montsià es considera convenient aplicar una reducció del 5% a tots els ciutadans.
5. Finalment pel que fa als serveis de la brigada municipal amb les neteges de xoc,
s’aplicarà un escalat de la bonificació en funció de la renda familiar dels subjectes
passius.
El Regidor German Ciscar diu que el Grup de PxC si ha de votar tot el paquet conjunt
votarà en contra perquè no està d’acord amb la modificació de la taxa pel
subministrament d’aigua potable.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC - PM reconeix que estem en
temps complicats de situació econòmica i que s’han fet esforços com la bonificació a les
empreses, el fraccionament del rebut de l’IBI, per això es van abstenir com fa 2 anys; la
novetat d’enguany de moment està el segon pagament de l’IBI al mes d’octubre. Aquest
any no continua aquesta línia, valoren positivament la rebaixa de la taxa d’escombraries
i la reducció en l’abonament de la piscina per als aturats (aprofita per demanar a
l’Ajuntament que solucioni el tema dels treballadors de la piscina municipal). Pel que fa
a l’ajust de l’aigua comenta que hi ha pobles on l’aigua és més barata. Els grans
impostos com l’IBI i l’IVTM diuen que els congelen però l’IBI es revaloritza sol i per
tant s’incrementarà. El més correcte seria compensarà l’increment de l’IPC amb una
rebaixa del tipus per tal que l’afirmada congelació fora certa. Es podrien haver aplicat
altres alternatives com una baixada lineal del 5% de tots els impostos, aprofundir el
tema de les bonificacions en funció de les rendes, fraccionar tots els rebuts de més de
100 euros, bonificar el pagament agrupat voluntari a principi d’any i altres mesures
apropiades per als temps de crisis econòmica actuals, aquesta proposta de rebaixa

general de tributs es pot compensar amb la minoració de despeses en aspectes com per
exemple les gratificacions de productivitat, els lloguers exagerats i altres partides
innecessàries vinculades a despeses de personal, central de compres, etc, valorades totes
elles en 400.000,00 €. Per tant el vot del Grup del PSC - PM és en contra.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu en nom del Grup d’Esquerra que s’incorporen
propostes d’ERC com el tema dels guals del mercat setmanal però que divendres encara
no hi havia cap intenció d’aprovar-ho, no per mala fe, sinó per oblit no havent-hi marge
de discussió sobre la possibilitat d’acceptar la proposta del seu Grup sense reducció per
la petita quantia que en total representa. Altres propostes del seu Grup, com la
formulada sobre els preus de la Fira de Mostres, per la qual van demanar un abonament,
no s’han tingut en compte, tot i dir que s’estudiaria; però, que en no incorporar proposta
entenen que quedarà igual. Pel que fa a la taxa per la recollida d’escombraries, donen la
benvinguda a CIU per la modificació derivada de la unificació dels consorcis del Baix
Ebre i Montsià que va proposar en una moció el seu Grup i respecte la qual CiU no
estava d’acord. Valoren positivament la bonificació per la taxa d’obertura
d’establiments; per, no comparteixen el manteniment de la taxa per assistència a les llars
d’infants municipals ja que si s’hagués reduït, el 30% de la baixa de matriculacions
d’infants, potser no hauria estat tant elevada. També valoren positivament la
modificació de les ordenances número 28 i 44 referents als serveis de la brigada i a
l’abonament de la piscina municipal respectivament. Recorda que el mes de maig es va
aprovar una moció per tal de prendre mesures sobre la mobilitat sostenible on s’havien
de bonificar als vehicles elèctrics sense que s’hagi tingut en compte en la proposta,
creuen que hauria estat un bon incentiu per a la gent. En genera considera que té la
sensació que no es fa un seguiment de les coses que s’aproven al Ple i moltes d’elles es
queden en l’oblit. Pel que fa a les tarifes de l’aigua diu que és cert que és un tema tècnic
però no s’ha portat de forma satisfactòria, ja que els informes se’ls van donar el
divendres i es fa difícil tenir un posicionament encara que creuen les paraules
d’explicació de la Regidora d’hisenda, encara que no s’ha pogut ni tant sols parlar sobre
la seva proposta a la Junta de portaveus respecte el tractament del pagament en casos de
fuites. El tema de l’IBI el congelen però diu que no és suficient ja que s’hagués pogut
aplicar alguna reducció, per exemple amb el Pla de contenció de la despesa i s‘hauria
pogut quedar per discutir el tema.
La Regidora Sra. Isabel Ferré demana disculpes pel retard en el tràmit, assumint la part
de culpa que li pertoca; però, no la que no li correspon. Es pot dir que es redueixi un 5%
de tots els tributs, és evident que es pot dir tot, però el govern ha de governar i aquestes
propostes són absolutament inaplicables, i al Grup de PxC que ha votat en contra per
l’increment de l’aigua li explica l’exemple d’Alcanar molt més car que Amposta i que
és força senzill. Responent al portaveu del PSC – PM diu que l’opció que plantegen de
fer una reducció del 5% lineal és una opció difícil de realitzar. En quant a la intervenció
del portaveu d’Esquerra comenta respecte el preu per l’assistència a les llars d’infants
que s’ha de tenir en compte la reducció de la subvenció de la Generalitat de Catalunya i
que també han disminuït els ingressos per la disminució de la matriculació, amb
aquestes dades no es pot demanar més reducció de les tarifes, llevat que es vulgui reduir
el servei i això és quelcom que ni s’ha plantejat l’equip de govern, que, com ha dit,
parteix de la no reducció dels serveis que es presten als ciutadans, ni en quantitat ni en
qualitat. Acaba dient que és molt fàcil demanar que es disminueixin els impostos i les

taxes però no ho és tant aplicar-ho.
El Regidor Sr. Ciscar diu que podrien estalviar amb els mitjans de comunicació. Comenta
que de l’any 2011 a l’actual l’BI ha pujat molt. Explica que el govern sempre diu que hi ha
superàvit i demana que expliqui perquè apreta a la gent. La renda familiar dels ciutadans es
redueix i a vostès no els importa. Van fer la proposta de donar ajuts a les famílies utilitzant
recursos de l’Hospital. 200.000,00 € a inversions i ajudar a la família no per als mitjans de
comunicació comprats. La realitat és la que és.
El Sr. Alcalde comenta que espera tenir la sensibilitat i respecte a tots els ciutadans que no
mostra en els seves intervencions el protaveu de PxC. Segueix dient que pel que fa al tema
de les escombraries, l’equip de govern no va votar en contra de la creació d’un únic
Consorci de residus va dir no a la creació d’un consorci major on es volia incloure al
CODE, per tant el portaveu del Grup d’Esquerra no pot fer afirmacions que no són certes.
Diu que es congelen els impostos i mal que pesi és cert, excepte la taxa l’aigua tot i que és
un dels municipis on es paga una quota més reduïda i ara l’increment s’aplica a qui més
aigua consumeix, amb la qual cosa haurien d’estar satisfets perquè s’aplica una mesura
defensada pel tripartit. A més a més de la reducció d’altres taxes, comenta que estarien
disposats a arribar a la reducció del 15% en la taxa dels guals afectats pel mercat ambulant.
Com a resum de la proposta diu que es redueix la taxa d’escombraries i es congelen els
tributs allò juntament amb l’increment anual del Pla de suport a la família i les partides
destinades a les ONG’s, i com a novetat per al proper exercici, coneixedors de les
dificultats de les famílies s’incorporarà un nou supòsit al Pla de suport a la família per a
les persones aturades que no cobrin cap prestació i també en funció del nombre de fills,
que nio s’ha presentat encara perquè aquestes propostes sorgeixen de l’aprovació de la
modificació de les ordenances que, combinada amb les regles del jocs pressupostari
marcades per l’Estat, determinen els ingressos i les despeses que es podran fer el proper
any i amb allò formular la proposta de pressupost municipal..Com sempre l’IBI és tema de
debat, l’any 2004 es va fer la revisió de l’IBI, aplicant-se de forma diferida l’increment que
en va resultar, quan va ser possible es va formular consulta al Cadastre sobre la
conveniència de demanar una revisió dels valors cadastrals donada la disminució
generalitzada dels valors del mercat immobiliari, responent-se que aquesta revisió no
suposaria cap alteració per al municipi. Acaba la seva intervenció aconsellant que es
compari Amposta amb altres poblacions similars en tram de població de tota Catalunya
respecte els impostos que apliquen. Diu que són conscients de la situació econòmica de la
gent i que precisament per això es fa l’esforç de mantenir els serveis en quantitat i qualitat
sense incrementar la pressió fiscal, excepte l’aigua, congelant els impostos, disminuint les
escombraries i augmentant els ajuts amb la modificació que es proposarà del nou supòsit
del pla de suport a les famílies.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que respecte al màxim la posició de l’equip de govern i
diu que no està d’acord en que si es baixen les taxes s’hagin de reduir els servies, que el
comentari del Sr. Alcalde que estant oberts a discutir el tema dels guals permanents ja que
no han tingut temps per poder debatre el tema referma la seva manifestació respecte el poc
temps amb que s’ha formulat la proposta i la impossibilitat de discutir sobre la mateixa. La
proposta de comparació realitzada pel Sr. Alcalde respecte altes poblacions cal fer-se tenint
en compte el PIB de la comarca del Montsià amb la resta de comarques. Pel que fa a
l’anunciada modificació del pla d’ajut a les famílies no en tenien cap coneixement,
incrementant amb allò la sensació que s’actua a salt de mata. Explica que és molt difícil

analitzar un informe de 230 pàgines amb nomes dos dies i mostrar la seva posició. El Sr.
Alcalde respon que el polític ha d’assumir les seves responsabilitats ja que la realitat és la
que és.
El Sr. Antoni Espanya celebra la posició tant ecologista sobre el tema de l’aigua que té ara
l’equip de govern quan fa 10 anys s’amagaven. Diu que l’equip de govern només busca el
titular i l’obligació de l’oposició es fer que el titular s’ajusti a la realitat. L’IPC no es
congela i per tant l’IBI l’any que ve pujarà, s’admetria la congelació si s’hagués fer una
rebaixa de l’IBI, per tant no es pot anunciar la congelació de l’Impost. Comenta que el nou
supòsit a incorporar al pla de suport a la família és benvingut ja que fa mesos que el
demanen. Respon el Sr. Alcalde que justament l’IBI és el que està suportant altres taxes
que es va eliminar i que altres ajuntaments cobren, per això és l’impost més equitatiu i
solidari, ja que qui més té més paga. Per acabar diu que intenten donar el millor servei
possible als ciutadans sense retallar-ne cap sense incrementar els impostos formulant noves
propostes, com la modificació del pla de suport a les famílies (notícia que no s’ha avançat
perquè governar suposa primer saber fins on es pot anar amb la despeses i amb quin
ingressos es comptarà i desprès prendre les decisions) o la de preparar un pla de millora de
la via pública.
DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI 2014-2016
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 1032/2013 que diu:
“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix a l'article 29 que: "Les administracions públiques elaboraran un marc
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els
objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic".
El mateix precepte disposa a continuació que:
“Els marcs pressupostaris a mig termini comprendran un període mínim de tres anys i
contindran, entre d'altres paràmetres:
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives
Administracions Públiques
b) Les projeccions de les principals partides de ingressos i despeses tenint en compte tant
la seva evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions, com
el impacte de les mesures previstes per al període considerat
c) Els principals supòsits en que es basin dites projeccions de ingressos i despeses".
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
HE RESOLT:
Primer. Aprovar els Marcs Pressupostaris de l'Ajuntament d'Amposta per al període 20142016, d'acord amb allò establert a l'article 29 de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
Segon. Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la informació
corresponent als referits marcs pressupostaris a través de l'aplicació de captura habilitada
en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en
compliment d'allò establert en la Ordre ministerial 2105/2012, d’1 d'octubre.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.

DONAR COMPTE DE L’ENVIAMENT AL MINISTERI D'HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA A
L'ARTICLE 10 DE L'ORDRE HAP/2105/2012, A DATA 30/09/2013
Es dona compte de l’informe emès per la Interventora municipal en relació a la
sol·licitud d'informació establerta en l'article 10 de l'Ordre HAP/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 que diu:
“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 l’establert a 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
al “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
d'octubre 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, previstos 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 Plans
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 al “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 existents en la
comptabilitat municipal a 30 de setembre 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 / informe 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 1 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.
i)
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures
del pla d'ajust.
e) 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 estimades. Destaca l'impost
sobre béns immobles, del qual el padró aprovat 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 la majoria d’ingressos en la resta de tributs, de tal
manera que es complirien els objectius fixats en el pla d'ajust, així com els ràtios i
principis fixats en la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. 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, aquest 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 donar compte 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.
APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 15 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST
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 el crèdit pressupostari resulta insuficient.
Aplicacions a suplementar
910.555.21000
Conservació vies públiques
10.000,00
706.920.62600
Informatització i comunicacions
2.100,00
Total a suplementar
12.100,00
Atès que al capítol 2 de despeses existeixen crèdits suficients per finançar dites despeses.
Baixa aplicacions
913.135.22700
Treballs conservació cementiri municipal 10.000,00
302.342.22609
Material tècnic piscina
2.100,00
Total
12.100,00
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per
majoria, amb el vot favorable dels 10 membres presents del Grup de CiU i dels 3 membres
del Grup del PSC – PM, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra i del membre del
Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient número 15 de modificació del pressupost de 2013 amb les
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen:
Modificació crèdit número 15 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
Suplement de crèdit
12.100,00
Cap.2: Despeses en béns corrents i serveis
10.000,00
Cap.6: Inversions reals
2.100,00

Finançament
12.100,00
Cap.2: Despeses bens corrents i serveis
12.100,00
SEGON Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils, tant
als taulers d'anuncis com al Butlletí oficial de la província, als efectes que els interessats
puguin presentar les reclamacions que creguin adients.
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini
d'exposició al públic no es presentin reclamacions.
MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS PER L’ATURADA DEFINITIVA I
DESMANTELLAMENT DEL PROJECTE CASTOR
Per unanimitat de tots els Grups municipal, el Ple de la Corporació, acorda aprovar la
moció següent:
“El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor
format per tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa del delta de
l’Ebre, 20 quilòmetres mar endins al davant de la costa del Delta, d’Alcanar, de la
Ràpita i Vinaròs, que aprofita un jaciment petrolífer esgotat a1.750 metres de
profunditat; un gasoducte de 30 quilòmetres, 22 dels quals van pel subsòl marí i 8 per
terra, al costat del riu Sénia, i una planta d’operacions terrestre situada al terme
municipal de Vinaròs (8 km), però físicament més propera als nuclis de població
catalans d’Alcanar (4 km) i d’Ulldecona (6 km).Al llarg d’aquests anys aquest projecte
ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar i de la Ràpita, així com de molts
altres municipis de les Terres de l’Ebre i també d’un forta oposició social encapçalada
per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Des d’aquesta Plataforma, des de
l’ajuntament d’Alcanar s’han presentat diverses denúncies, al·legacions, queixes i
preguntes tant al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats com davant la
Comissió Europea sobre els dèficits, les mancances i els dubtes que presentava el
projecte. Però en totes les respostes s’assegurava que es complien els requisits i la
normativa vigent. Aquesta infraestructura s’emmarca dins de la planificació estratègica
dels sectors de l’electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte
necessari i prioritari per ser el reservori subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer
pas al posar-la en funcionament ha estat injecció de gas al subsòl marí (on abans hi
havia hagut un pou petrolífer ja esgotat) per emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar
segons les demandes del mercat interior. De fet s’esperava que pogués atendre un quart
de la demanda de gas natural de l’Estat durant un període aproximat de 50 dies. Abans
d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer s’ha d’injectar el gas matalàs,
volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani
perquè es pugui extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es produïa el 13 de
juny de 2013. Malauradament el 14 de setembre l’Institut Geològic de Catalunya
informava que des de feia una setmana havia detectat un increment notable de l’activitat
sísmica davant de la costa del Delta, a uns 20 quilòmetres mar endins, amb magnituds
màximes de 2,8 graus en l’escala de Ritcher. Des de llavors fins a dia d’avui s’han
repetit centenars de sismes registrant-se el de major magnitud, 4,2 en l’escala de
Richter, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de setembre el Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del magatzem de gas Castor i
demana a l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada sobre els moviments
sísmics

En paral·lel la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que
s’estudiessin aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava en
el recurs d’alçada que va presentar l’entitat el 8 d’abril de 2010davant la Secretaria
Autonòmica de Medi Ambient, en què recordava la necessitat d’incloure a la declaració
d’impacte ambiental del projecte un estudi sismològic sobre el risc per una falla
pròxima a la plataforma marina. També l’Observatori de l’Ebre al mes d’octubre de
2007 havia alertat a l’empresa promotora la conveniència de controlar oportunament els
canvis sísmics que podria provocar a la zona d’injecció de gas al dipòsit; i demanava
que es fes un seguiment de tots els paràmetres necessaris abans, durant i després de
l’actuació. La Generalitat de Catalunya en ser aprovada la Declaració d’Impacte
Ambiental del Castor l’octubre de 2009, i que no incloïa un apartat per avaluar els riscos
sísmics associats al projecte va reclamar que el projecte obtingués una valoració de
l’Institut Geològic de Catalunya; cosa que no es va tenir present
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Demanar al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem
de gas submarí Castor, i el seu posterior desmantellament perquè la seva posada en
funcionament no ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornen a reproduir
terratrèmols d’igual magnitud o superior
SEGON. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels
municipis afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que s’escaiguin davant les
institucions espanyoles i europees.
TERCER. Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que
consideri part afectada Alcanar i els municipis catalans afectats pels terratrèmols i els
ofereixin la màxima informació i transparència sobre tot el que passa i provoca
diàriament el magatzem de gas Castor.
QUART. Demanar a les administracions competents que s’adoptin les mesures
necessàries per protegir la població preventivament i en cas de necessitat.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al
president de la Generalitat Valenciana, al Ministerio de Industria i al Ministerio de
Medio Ambiente, al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat deCatalunya,
a la Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, als Presidents de la
Diputació de Tarragona i Castelló, als Consells comarcals de les Terres de l’Ebre, als
ajuntaments de les Terres de l’Ebre, i de les comarques del Maestrat i els Ports i a la
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Espanya en nom del grup del PSC-PM es felicita per la moció conjunta
de tots els grups, ja que és un tema que preocupa molt a la ciutadania. Tot i que sembla
que el mateix estigui aturat no assegura que no es puguin repetir els episodis en un
futur, ja que podrien generar greus danys. S’ha d’estar alerta i demana a l’equip de
govern que estigui en contacte amb la resta d’administracions i que si s’ha d’informar a
la ciutadania i fer simulacres doncs que es faci, ja que això no significa crear alarmisme.
El Sr. Alcalde respon que ja s’està fent per part de l’equip de govern i del Govern de la
Generalitat de Catalunya i explica que s’ha posat en estat d’alerta el pla Sismicat amb
reunions setmanals.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que s’ha constat que el Projecte Castor són interessos
privats i empresarials que passen per davant dels particulars i amb tot això s’explica el

que va passar. El Govern de la Generalitat ha estat i va estar a l’alçada de les
circumstàncies i diu que no es pot permetre que això tiri endavant.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les tretze hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el que s’ha tractat es
formula la present acta de la que, com a Secretari acctal., certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCTAL,

