ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 26 DE GENER DE 2014.
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
Sra. Susanna Sancho Maigí
Sra. Júlia Barberà Manrique
Sr. Daniel Forcadell Ferreres
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat
Sra. Joana Isabel Estévez González
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-sis de gener de dos mil quinze.
Essent les tretze hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde,
Manel Ferré Montañés; assistit de la sotasignat, Secretària de la Corporació, i estant
present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme
la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del 22 de desembre de
2014.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte de l’Informe del Defensor de la Ciutadania d’Amposta.
4. Aprovació provisional de la modificació puntual número 35 del POUM: “Inclusió
de l’ús comercial en establiment mitjà a la subzona 13b1 Valletes (plurifamiliar) i
canvis en la secció quarta de les normes urbanístiques en referència a la regulació
particular de l’ús d’aparcament”.
5. Aprovar definitivament el conveni urbanístic a formalitzar amb la mercantil Poble
Nou Resort, SL.

6. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 36 del POUM:
“Delimitació del nou polígon d’actuació urbanística PAU-11 a Poble Nou del
Delta”.
7. Cessió gratuïta en propietat a l’Associació Siloé d’una cuina industrial de gas amb
dos focs.
8. Aprovació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET.
9. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.
10. Autoritzar a l’Hospital Comarcal d’Amposta SAM, si s’escau, per la formalització
d’un aval bancari a favor de la FUSSMONT.
11. Moció del grup municipal de PXC de condemna a l’atemptat terrorista islamista del
passat 7 de gener i d’adhesió al Dia europeu en record de les víctimes del
terrorisme”.
12. Moció del grup municipal PSC-PM per a reclamar la responsabilitat de la
Generalitat en el manteniment del servei públic de les escoles bressol municipals”.
13. Moció del grup municipal d’EA-ERC per encarregar una auditoria a l’Hospital
Comarcal d’Amposta i Fundació Privada de Serveis Socials del Montsià
(FUSSMONT) sobre actes, operacions i procediments de gestió i sdjudicacions de
contractes duts a terme entre els anys 2009 i 2014”.
14. Precs i Preguntes.
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords:
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014.
Pel Regidor Sr. Antoni Espanya i a petició dels Grups municipals d’Esquerra
d’Amposta, PSC – PM i PxC, es fa constar que en tractar l’aprovació de la relació de
llocs de treball, al final de la intervenció del Regidor de personal i abans de la
intervenció de la Sra. Interventora de fons, pel Regidor de personal es va dir que
considerava que l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció eren opinions de les
tècniques que podrien haver opinions d’altres tècnics que el contradeien, que el
contingut de l’informe envaïa l’àmbit del ple perquè era polític i el Sr. Alcalde no va
desmentir cap d’aquestes dues afirmacions. El Sr. Alcalde diu que aquesta petició dels
Grups municipals de l’oposició s’incorpora en la sessió d’avui.
Després de la incorporació anterior, per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària duta a terme el dia 22 de desembre de 2014.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• MJMG com a netejadora de l’escola Miquel Granell en substitució parcial de
CTR, amb una jornada del 50 %, categoria laboral AGP-8, del 5 de gener de
2015 fins la data de jubilació total de la Sra. CTR.
• TRS com a auxiliar administrativa del 12 al 23 de gener de 2015.
• CRM com a tècnica del 12 de gener al 17 de març de 2015.
El Ple de la Corporació resta assabentat.

DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
D’AMPOSTA.
A continuació es dona compte de l’Informe global del període 2004 - 2014 del Defensor
de la Ciutadania, restant el Ple de la Corporació assabentat..
El Sr. Alcalde dona la paraula al Defensor de la Ciutadania, Sr. Eloi Toldà Andreu qui
procedeix a realitzar una exposició sobre l’informe del que s’ha donat compte, ressaltant
que en els 10 anys en que ha estat ocupant el càrrec han canviat moltes coses, com ara la
tipologia de les queixes i les àrees amb més queixes passant del departament d’obres a
altres departaments (fonamentalment a causa de la crisis). En l’acte d’avui s’acomiada
oficialment del Ple i dels seus membres, qui sempre li ha facilitat la feina per aconseguir
solucionar la gran majoria de les queixes, encara que no sempre, quedant-li una espina
quina ha estat no aconseguir que sempre es responguessin les reclamacions i queixes
presentades per escrit, considera que per l’ús que l’administració fa del privilegi del
silenci administratiu negatiu davant la raó de l’administrat i demana que es respongui
sempre al ciutadà quan aquest formula una queixa escrita. També vol fer constar el seu
agraïment als responsables de les diferents àrees municipals per l’atenció correcta que
sempre han mantingut i la predisposició a donar solució a les queixes formulades, als
grups municipals de l’oposició per haver-li permès treballar sense interferències i per
l’interès mostrat en la seva tasca i acaba demanant que l’agraïment es traslladi als
treballadors municipals pel suport rebut en el desenvolupament de les seves funcions.
El Regidor Sr. Antoni Espanya en nom del Grup del PSC – PM agraeix la tasca feta pel
Sr. Toldà, que en moltes ocasions ha donat llum a l’oposició en temes en que no havien
caigut, servint els informes del Defensor de la Ciutadania per emprendre iniciatives;
acaba dient que a ben segur els ciutadans i ciutadanes notaran a faltar el programa de
Ràdio Amposta on es podien adreçar per manifestar les seves queixes.
El Regidor Sr. Adam Tomàs, en representació del Grup municipal d’Esquerra
d’Amposta, s’afegeix a l’agraïment del PSC indicant que la tasca del Defensor de la
Ciutadania els ha servit de molt i li desitja el millor que en la nova etapa iniciada avui.
El Sr. Alcalde també agraeix la tasca realitzada pel Sr. Toldà, com Defensor de la
Ciutadania que més temps ha ocupat el càrrec, en favor dels ciutadans, tasca en clau
positiva per l’ajut que ha representat en situacions de dificultat i les solucions
aconseguides en la gran majoria de casos i acaba desitjant-li el millor en la nova etapa
oberta a partir d’ara.
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 35
DEL POUM: “INCLUSIÓ DE L’ÚS COMERCIAL EN ESTABLIMENT MITJÀ A
LA SUBZONA 13B1 VALLETES (PLURIFAMILIAR) I CANVIS EN LA SECCIÓ
QUARTA DE LES NORMES URBANÍSTIQUES EN REFERÈNCIA A LA
REGULACIÓ PARTICULAR DE L’ÚS D’APARCAMENT”.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número
35 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Inclusió de l’ús comercial en establiment
mitjà a la subzona 13b1 Valletes (plurifamiliar) i canvis en la secció quarta de les
normes urbanístiques en referència a la regulació particular de l’ús d’aparcament”,
redactada per l'Arquitecte municipal, Jaume Castellví Miralles.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 24 de novembre de
2014, aprovà inicialment la proposta de modificació puntual, la qual ha estat exposada

al públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona
número 276 del dia 1 de desembre de 2014 i Diari El Punt Avui del dia 5 de desembre
de 2014.
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret
Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en
donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina web de l’Ajuntament) de la modificació
puntual esmentada.
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als
Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta.
Atenent que s’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre la
declaració de no subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, qui, en
data 11 de desembre de 2014, ha emès informe pel qual s’indica que no és necessari
sol·licitar la declaració de no subjecció de la modificació a avaluació ambiental per
quant la modificació puntual no és cap dels supòsits d’avaluació ambiental dels plans
d’acord amb al Llei 6/1009, de 28 d’abril, ni objecte d’avaluació ambiental simplificada
d’acord amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Atenent que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació.
Atenent el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11 membres del
grup de CiU, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i
l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 35 del
Pla d’ordenació urbanística municipal: “Inclusió de l’ús comercial en establiment mitjà
a la subzona 13b1 Valletes (plurifamiliar) i canvis en la secció quarta de les normes
urbanístiques en referència a la regulació particular de l’ús d’aparcament”, redactada per
l'Arquitecte municipal, Jaume Castellví Miralles.
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment aprovada a la
Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre instant la seva definitiva
aprovació.
APROVAR DEFINITIVAMENT EL CONVENI URBANÍSTIC A FORMALITZAR
AMB LA MERCANTIL POBLE NOU RESORT, SL.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 24 de novembre de
2014, va aprovar inicialment la proposta de conveni urbanístic a formalitzar amb la
mercantil Poble Nou Resort, SL., amb l’objecte de promoure la modificació puntual del
Pla d’ordenació urbanística municipal, definint un Polígon d’actuació urbanística que
inclogui dues finques urbanes propietat de la mercantil indicada permetent el trasllat de
l’edificabilitat d’una d’elles a l’altra per tal de poder ampliar l’edifici destinat a activitat
hotelera, qualificant la primera de les finques com sistema general d’equipament
comunitari que serà cedida gratuïtament a l’Ajuntament incrementant les dotacions
d’aquest tipus de sòl al nucli de població de Poble Nou del Delta.
Atenent que el conveni inicialment aprovat ha estat exposat al públic mitjançant anuncis
publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 276 del dia 1 de
desembre de 2014 i Diari El Punt Avui del dia 5 de desembre de 2014.
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret

Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en
donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina web de l’Ajuntament) del conveni
inicialment aprovat.
Atenent que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, adopta els següents
acords:
PRIMER. Aprovar definitivament el conveni urbanístic a formalitzar amb la mercantil
Poble Nou Resort, SL., amb l’objecte de promoure la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal, definint un Polígon d’actuació urbanística que
inclogui dues finques urbanes propietat de la mercantil indicada permetent el trasllat de
l’edificabilitat d’una d’elles a l’altra per tal de poder ampliar l’edifici destinat a activitat
hotelera, qualificant la primera de les finques com sistema general d’equipament
comunitari que serà cedida gratuïtament a l’Ajuntament incrementant les dotacions
d’aquest tipus de sòl al nucli de població de Poble Nou del Delta.
SEGON. Ordenar que el conveni definitivament aprovat, juntament amb l’expedient
incoat per la seva aprovació, s’incorpori a l’expedient instruït per l’aprovació de la
modificació puntual número 36 del Pla d’ordenació urbanística municipal d’Amposta:
“Delimitació de nou polígon d’actuació urbanística PAU-11 a Poble Nou del Delta”.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la mercantil Poble Nou Resort, SL.
APROVAR PROVISIONALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 36 DEL POUM: “DELIMITACIÓ DE NOU POLÍGON D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA PAU-11 A POBLE NOU DEL DELTA”.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número
36 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Delimitació de nou polígon d’actuació
urbanística PAU-11 a Poble Nou del Delta”, redactada per l'Arquitecte municipal.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 24 de novembre de
2014, aprovà inicialment la proposta de modificació puntual, la qual ha estat exposada
al públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona
número 276 del dia 1 de desembre de 2014 i Diari El Punt Avui del dia 5 de desembre
de 2014.
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret
Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en
donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina web de l’Ajuntament) de la modificació
puntual esmentada.
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als
Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta.
Atenent que s’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre la
declaració de no subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, qui, en
data 13 de maig de 2014, ha emès informe pel qual s’indica que no és necessari
sol·licitar la declaració de no subjecció de la modificació a avaluació ambiental per
quant la modificació puntual no és cap dels supòsits d’avaluació ambiental dels plans
d’acord amb al Llei 6/1009, de 28 d’abril, ni objecte d’avaluació ambiental simplificada
d’acord amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Atenent que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació.
Atenent el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat

per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, i per tant amb el quòrum
de la majoria absoluta, acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 36 del
Pla d’ordenació urbanística municipal: “Delimitació de nou polígon d’actuació
urbanística PAU-11 a Poble Nou del Delta”, redactada per l'Arquitecte municipal.
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment aprovada a la
Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre instant la seva definitiva
aprovació.
CESSIÓ GRATUÏTA EN PROPIETAT A L’ASSOCIACIÓ SILOÉ D’UNA CUINA
INDUSTRIAL DE GAS AMB DOS FOCS.
Atès que aquest Ajuntament d'Amposta és propietari d’una cuina industrial de gas amb
dos focs marca Eurofred (model G6F2H6+FG1 – 0080) que va ser instal·lada a la
Residència d’esportistes del Centre de tecnificació esportiva, actualment en desús per
haver estat substituïda per una altra.
Vist l'expedient instruït per a la cessió gratuïta del bé moble descrit a l’Associació Siloé
d’una cuina industrial de gas per instal·lar-la a la casa d’acollida de dita Associació.
Atenent que l'expedient administratiu instruït per aquest Ajuntament per tal de procedir a
la cessió gratuïta del bé esmentat, ha estat exposat al públic, mitjançant anunci publicat en
el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 269 del dia 22 de novembre de
2014 sense que durant el termini de trenta dies s'hagi presentat cap reclamació o
impugnació contra el mateix.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Cedir gratuïtament en propietat a l’Associació Siloé la cuina industrial de gas
amb dos focs marca Eurofred (model G6F2H6+FG1 – 0080).
Valor: 1.397,36 €.
SEGON. La finalitat de la cessió del bé indicat és per ser instal·lat a la casa d’acollida de
dita Associació. Si el be cedit no es destina a l'ús previst en el termini de 5 anys o deixen
d'ésser-hi destinats a aquesta finalitat dintre del seu període de vida útil, revertirà
automàticament de ple dret al patrimoni de l'Ajuntament d'Amposta, d'acord amb les
condicions de l'article 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, de Reglament de
patrimoni dels ens locals.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President perquè subscrigui els documents que siguin
necessaris per a la plena efectivitat del present acord.
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI LOCALRET.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament d’Amposta en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre
de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET

Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació
laboral vigent.
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat
a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la
normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona
o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressarhi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de
Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la
exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona.
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de
l’Ajuntament de Barcelona.

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa
d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa,
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica,
de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts
als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de
control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu,
amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i
avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1. Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El
dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General
del Consorci.
32.2. L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que
hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi
la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3. Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en
aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.

b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria
absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre
del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual
i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el
Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els
objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès
que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop
transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes
corresponents”.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten
al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector
Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats
que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de
15 de desembre 2014.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al
Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:

PRIMER. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ.
Vista l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva
presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a
l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores
dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.
Atès que el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, com a Grup
d’Acció Local, es vol presentar a la preselecció de grups per al nou Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
Atès que l’àmbit territorial del Baix Ebre i Montsià inclourà tots els municipis existents
a les dues comarques, la qual cosa permetrà que siguin beneficiaris dels ajuts Leader.
Atès que han de comptar amb la representació dels principals agents públics i privats del
seu àmbit territorial en els òrgans de decisió del GAL.
Atès que cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu d’interlocutors
públics i privats implantats a escala local que defineixen una estratègia, informen i
assessoren la població rural, mobilitzen i estimulen les comunitats amb vista al
desenvolupament econòmic i social del seu territori i promouen l’execució dels
projectes d’inversió que generin ocupació o millorin la qualitat de vida.
Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Amposta d’adherir-se al Grup
d’Acció Local, Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, durant el
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
SEGON. Adherir el municipi d’Amposta a l’àmbit territorial del Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, durant el Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020.
TERCER. Comunicar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament del baix Ebre i
Montsià.
AUTORITZAR A L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA SAM, SI S’ESCAU,
PER LA FORMALITZACIÓ D’UN AVAL BANCARI A FAVOR DE LA
FUSSMONT.
Atès que el president del CA de l’Hospital va demanar a la Intervenció municipal, quin
procediment s’havia de seguir per poder obtenir l’autorització del Ple perquè l’Hospital
pugui avalar aquesta operació de crèdit.
Atesa la resposta de la interventora municipal en quant es precisava l’autorització prèvia
del Ple i l’informe de la Intervenció general sobre el rati d’endeutament.
Atès l’acord del Patronat de la FUSSMONT pel qual els patrons aproven l’operació de
crèdit amb el Banc de Sabadell amb les següent condicions:
• Condicions econòmiques de l’operació:

•

Préstec hipotecari sobre solar més construcció de la residencia d’avis construïda
al C/ Sant Cristòfol, 278-280, per un import 6.000.000 €
• Primera disposició per un valor de 340.000 €
• Segona disposició i ultima per un import de 5.660.000 €
• Tipus: inicial 2,33 % a data 30-12-2014 i/o el que correspongui el dia de la firma,
revisió trimestral Euribor 3M + 2,25 %
• Comissió obertura: 0,25%
• Termini: 15 anys, dels quals els 6 primers mesos son de carència de capital i
restants 14,5 anys amortització capital + interessos.
• Pagament trimestral de les quotes sobre capital disposat.
• Garantia: Aval de l’Hospital Comarcal d’Amposta SAM
Atès l’acord del Consell d’Administració de l’Hospital Comarcal d’Amposta, pel qual
els consellers aproven avalar l’operació de crèdit esmentada.
Atès que segons l’anàlisi que ha elaborat el director general de l’Hospital, es justifica
que els indicadors de tresoreria i de solvència a curt i mitja termini de l’Hospital
permeten avalar aquesta operació.
Vist el que disposen els articles 48, 49, 52, 53 i 54 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Intervenció general de l’Ajuntament.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU i el vot en contra dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres
del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Autoritzar a l’Hospital Comarcal d’Amposta SAM a avalar a FUSSMONT
per l’operació de crèdit aprovada per l’acord del Patronat de la FUSSMONT de data 3012-2014 per un import de 6.000.000,00 €.
SEGON. Enviar les comunicacions que procedeixin en compliment del que disposen els
arts. 48, 49, 52, 53 i 54 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei d’Hisendes Locals, així com també l’Ordre ECF/138/2007 de 28 de juny de 2007
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Autoritzar a l’Alcalde o a la persona en qui ell delegui per subscriure la
documentació que resulti necessària per l’efectivitat l’anterior acord.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC ha votat en contra per considerar
que una operació de 15 milions d’euros per una residència amb 80 places més, sense
tenir la garantia de les noves concertacions de places, és una operació feta de pressa i
corrents, que ni amb la previsió més optimista de l’economista de SAGESSA (que
preveu un increment de 10 usuaris el primer any) aconseguirà amortitzar i a més a més
no crearà cap lloc de treball a Amposta. Demana que pel Sr. Alcalde se li expliqui el
motiu de voler tirar endavant aquesta operació que només deixarà com a record un deute
a sumar al deute actual de l’Ajuntament. El Sr. Alcalde diu que no ha estat una actuació
feta de pressa i corrents, ja que des de l’adjudicació de l’obra es va informar que es
deuria acudir a un préstec per pagar la inversió, que en total ascendeix a 15 milions;
però, que 3 d’ells són destinats a l’adquisició dels terrenys i la seva urbanització, la qual
cosa representa un actiu en favor de FUSSMONT que serà objecte de recuperació en el
desenvolupament del sector Valletes II. Pel que fa al deute viu no s’incrementa, sinó
que amb la incorporació del pressupost ordinari de l’Hospital la ratio de deute baixa del

70 al 68 per 100. El Sr. German replica dient que a previsió de deute viu es situava per
sota del 60 per 100 i ara serà del 68 per 100, per tant no baixa sinó que puja. Es va dir
que els bancs atorgarien el crèdit amb la creació de les noves 60 places i ara requereixen
l’aval de l’Hospital i de retruc de l’Ajuntament, per tant no poden estar d’acord en un
projecte de l’Alcalde que ha gastat 15 milions dels ciutadans d’Amposta sense tenir la
seguretat de la concertació de cap nova plaça de residència i sense crear cap nou lloc de
treball a Amposta. El Sr. Alcalde torna a explicar que no són 15 sinó 12 els milions
d’inversió, inversió que, com en el cas de l’Hospital, es realitzarà amb crèdits
hipotecaris que no costen ni un sol euro als ciutadans d’Amposta en tant en quant els
préstecs s’amortitzaran amb els resultats del compte d’explotació de la Residència, com
així resulta del pla funcional que es va presentar en el seu moment, pla funcional que no
requeria de la posta en marxa el primer any de les noves 60 places, sinó que
s’incorporaven de forma progressiva fins arribar al punt d’equilibri a les 100 places i a
partir de les 110/120 poder amortitzar la inversió, repeteix com s’ha fet amb l’Hospital,
sistema que ha permès disposar d’un servei de primer nivell sense cap cost per als
ciutadans d’Amposta. El Sr. Ciscar torna a intervenir dient que si es va dir que les noves
60 places estarien a l’any 2015 com consta en actes del Consell d’administraciód e
l’Hospital i rodes de premsa, perquè es pren l’acord. El Sr. Alcalde respon que en cap
moment es va dir que els 60 places estarien ocupades l’any 2015.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que molt probablement es repetirà el debat
mantingut amb PxC; però, és obligat en quant es tracta d’una xifra important i
l’oposició té dret a explicar la seva versió a la ciutadania. El Grup del PSC – PM
entenen que tot arranca d’una decisió poc madurada i precipitada adoptada en clau
electoral (com resulta de la manifestació del Sr. Alcalde d’inaugurar la nova residència
abans de els eleccions municipal). És una operació amb un elevat risc financer del qual
respondrà l’Hospital, l’entitat bancària demana l’aval perquè entén que al capacitat de
retorn de FUSSMONT és a partir de 120 places ocupades i només n’hi han 60 de
concertades, per tant demana el compromís de l’Hospital qui s té capacitat de retorn del
préstec i així si la fundació no pot respondre haurà de ser l’Hospital i en darrera
instància l’Ajuntament qui hi faci. S’ha hagut de demanar aquest préstec per haver-se
optat per una contractació de l’obra sota el sistema alemany que obliga a fer front al
pagament de les obres en acabar-se aquestes, quan es podria haver optat per un altre
sistema que no ho hagués requerit. Per al seu Grup el plantejament normal hauria estat
esperar per la construcció de la nova residència, explicant que no es podia fer, tot i estar
en el programa electoral del grup de govern i altres grups com el seu, en no haver-se
paralitzat es deixarà per al nou govern municipal un greu problema de gestió, motiu pel
qual no poden fer veure que no passa res, han d’explicar als ciutadans el que s’ha fet i el
que passarà quan FUSSMONT no pugui respondre del retorn del préstec. El Sr. Alcalde
respon que d’haver-se optat per la posició del PSC, Amposta no disposaria de l’Hospital
Comarcal, una infraestructura que s’ha realitzat seguit el mateix sistema previst per la
nova residència, concertació de préstecs hipotecaris que es retornen amb els resultats de
l’explotació del centre sense que els ciutadans d’Amposta hagin de pagar no un sol
euro. L’estudi econòmic financer que es va presentar així ho demostra, a partir de les
120 places en 15 anys es retorna el préstec, amb el resultat de que Amposta disposarà
d’un equipament de primer nivell (residència per a la gent gran de 160 places) sense que
hagi costat res als seus ciutadans. El Regidor Sr. Espanya diu que totes les afirmacions

del Sr. Alcalde no són més que especulacions que no es poden garantir, mentre que la
realitat és la que és i aquesta ens diu que la residència actual ja és suficient ja que en la
situació de crisis actual la gent prefereix tenir les persones grans a casa, respon el Sr.
Alcalde que ha d’entedre que no és el mateix una ratió de 45 que de 70 metres quadrats
per usuari. Segueix el Sr. Espanya dient que aquesta comparació no serveis, són altres
temps i el Sr. Alcalde no ha aprés de la crisis fent un salt al buit que arrossegarà a tots al
darrera. El Sr. Alcalde acaba dient que no ha fet cap salt al buit, només cal veure la llista
de més de 120 persones que espera poder ingressar a la nova residencia.
El Regidor Sr. Adam Tomàs comença dient que ha de matisar la darrera afirmació del
Sr. Alcalde, ja que de fer cas a les llistes d’espera es farien nous hospitals; però, si no es
tenen noves places concertades aquestes llistes no serveixen per res. Continua dient que
el Sr. Alcalde va intentar enganyar en dir que persones ingressades en altres residències
es portarien a la nova d’Amposta quan sap que això no és possible. El mes de juliol de
2010 es va fer el tancament dels terrenys i, tot i tenir un document signat sobre les
noves places, no es va tirar endavant la construcció de la residència durant l’any 2011,
esperat per a fer-la i poder-la inaugurar l’any 2015 per ser un any electoral. De tot el que
l’Alcalde diu és cert que disposa d’un document signat per ell mateix quan va ser
delegat del Departament de Benestar, si aquest és el document que abandera el projecte
no el deuria haver ajornat, i ara l’únic que importa és que estigui acabat per poder ser
inaugurat abans de les eleccions municipals del mes de maig, cosa que obliga a actuar
de pressa i corrents; el Sr. Alcalde ha estat dient que les entitats bancàries no volen
perdre l’operació i de cop apareix la necessitat d’un aval de l’Hospital a FUSSMONT
quan es veu que l’estudi finances només s’aguanta si es disposa de places concertades i
en cap moment es diu quan es tindran aquestes places i quan estaran cobertes,
preguntant-se si amb el diners propis el Sr. Alcalde ho faria, el primer any s’han
d’amortitzar 230.000 euros, que en realitat són més per quant l’estudi econòmic
s’inventa un lloguer de l’antiga residència a l’Ajuntament per 10.000 euros mensuals, el
que no és altra cosa que l’Ajuntament hagi d’ajudar a subsistir pagant pel lloguer d’un
edifici que recorda era de propietat municipal i que ara deurà de pagar per utilitzar-lo, el
que està buscant és l’entrada de diners a FUSSMONT per a la viabilitat d’aquesta
operació durant el primer any, i això no és més que enginyeria financera. En el mateix
estudi es diu que el proper any s’incrementaran 10 places de residència i 10 places de
centre de dia sense increment de despeses de personal, segons l’informe econòmic no
s’incrementaran places l’any 2015 i difícilment el 2016, per tant no hagués passat res si
s’hagués esperat a executar l’obra 2 anys per disposar de més recursos per pagar-la, i
més si com va explicar el representant de la gerència serà molt difícil que la Generalitat
concerti noves places Per tot l’exposat el Grup d’Esquerra d’Amposta ha votat en contra
de la proposta, tot i pensar que estem davant un bon projecte que no es deuria haver
executat com ha fet l’equip de govern i que a més a més ha suposat una pèrdua de
l’oportunitat de crear llocs de treball al municipi. El Sr. Alcalde respon el portaveu del
Grup d’Esquerra d’Amposta indicant que la seva intervenció té molt de demagògia;
l’ajornament de l’obra l’any 2012 derivà de la paralització del projecte de reparcel·lació
del sector Valletes II a petició dels propietaris, la qual cosa va fer que després d’intentar
arribar a un acord per l’adquisició dels terrenys amb els propietaris i davant la
impossibilitat d’arribar a un acord amb dos d’ells es tingués que tramitar l’expropiació
de dues finques el que justifica el retard en l’inici de les obres de construcció, essent les

paraules del Sr. Tomàs una mostra del desconeixement del funcionament de
l’administració local. També ha parlat del dèficit que figura en l’informe econòmic
financer, de 300.000 euros; però, no té en compte que aquesta xifra incorpora
l’amortització de tot un any, quan en realitat només han de considerar-se els mesos de
funcionament (un màxim de 6) amb la qual cosa deixaria d’existir. Ja ha dit que amb la
residència d’avis passarà igual que amb les moltes obres que s’han realitzat a l’Hospital
Comarcal el cost de les quals ha estat sufragat íntegrament amb el recursos generats pel
compte d’explotació, i per tant sense cost per als ciutadans. L’equip de govern ha optat
pel model de que la residència sigui municipal i no privada essent el seu desig que
aquesta sigui un equipament de primer nivell.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que Esquerra d’Amposta també opta per una residència
gestionada per mig de l’Hospital i FUSSMONT i no entén el motiu pel qual des de la
Regidoria de serveis socials s’intenta fer veure que la seva opció sigui a través d’una
empresa privada (concretament l’Onada) quan al municipi es va presentar una altra
iniciativa privada en la mateixa línia i no ha estat el model privat el que Esquerra ha
posat damunt la taula, limitant-se a criticar l’opció pel sistema alemany de finançament
de la construcció adoptat per l’equip de govern mentre que ells ho haurien fet d’una
altra forma sense prioritzar l’acabament de l’obra en 8 mesos i acaba dient que la forma
en que s’està desenvolupant el projecte és la de l’equip de govern. Intervé el Sr. Alcalde
dient que és cert que el projecte és el seu i de l’equip de govern i pensen que aquesta és
la millor forma de tirar-lo endavant.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC DE “CONDEMNA A L’ATEMPTAT
TERRORISTA DEL PASSAT 7 DE GENER I D’ADHESIÓ AL DIA EUROPEU EN
RECORD DE LES VÍCTIMES DEL TERRORISME”.
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus propis termes el Regidor Sr. German Ciscar, qui accepta la
modificació de la moció proposada pel Regidor Sr. Antoni Espanya, portaveu del Grup
municipal del PSC – PM. Amb aquesta modificació el Ple de la Corporació, per
unanimitat, acorda aprovar la moció següent:
“Atès que el passat 7 de gener de 2015 el terrorisme va perpetrar una massacre al sud
de París que es va cobrar la vida de 12 víctimes.
Atès que la violació dels drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la
llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra les
llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda en la
societat.
Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura
en el model de convivència el que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de
l’activitat del servei públic en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en
què ha de transcórrer.
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social veu pertorbat el
desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en
definitiva, de la convivència.
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més propera
d’aquesta conseqüència i constitueixen e grup que ha pagat en al seva pell el tribut del
terror i el fanatisme. La reparació dels danys causats a les víctimes del terrorisme i el

compromís de mantenir viu el seu record és una obligació inexcusable que els poders
públics han d’assumir amb mesures que expressin e reconeixement, reparació i justícia
deguts i transmetin la deslegitimació de la violència.
Atès que el futur de la convivència ha de ser construït ineludiblement sobre la memòria
de les víctimes, i el seu reconeixement no sols és un acte de justícia sinó l’expressió
sincera d’una societat que no vol reviure mai més el patiment que elles han hagut de
suportar.
El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer. Condemnar l’atemptat terrorista perpetrat el passat 7 de gener de 2015 a París.
Segon. Que l’Ajuntament s’adhereixi al Dia Europeu en Record de les Víctimes del
Terrorisme que es commemora cada 11 de març.
Tercer. Manifestar i fer pública la condemna i l’adhesió a través de tots aquells canals
que estiguin a l’abast de l’Ajuntament.
Quart. Donar trasllat dels acords a l’Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), a
l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT), a la
Fundació Víctimes del terrorisme i al Consolat francès a Barcelona.”
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM “PER A RECLAMAR LA
RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL
SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS”.
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Antoni
Espanya.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC recolzarà la moció, tot i que
assenyala que l’economia és la que és i els diners no cauen del cel, s’han creat més
places de llar d’infants que xiquets i no es pot pagar el mateix, des de l’oposició és molt
fàcil demanar, la qüestió és d’on surten els diners. El Regidor Sr. Antoni Espanya diu
que la moció ho ha argumentat; els 40 milions, no representen més enllà de l’1 per 1000
del pressupost de la Generalitat, el seu Grup considera que aconseguir aquesta quantitat
és senzill, retallar-se en concertacions, tot és qüestió de prioritats, treure les tisores i
assumir la responsabilitat, replicant el Sr. Ciscar que el cost per alumne d’una escola
privada és la meitat de l’escola pública preguntant-se d’on sortirien els diners en cas de
retallades en els concerts i increment de les places públiques, el Sr. Espanya respon que
deuria ser la iniciativa privada qui assumís aquest major cost, consideren que és un tema
de voluntat de fer-ho, voluntat que no ha mostrat el Govern actual qui prefereix
alliberament de recursos cap al sector privat en ensenyament i sanitat perquè creuen en
aquest model.
El Sr. Alcalde intervé dient que és cert el que ha dit el Sr. Ciscar respecte les
construccions de llars d’infants (com en altres ocasions en que té raó en els seus
arguments però que el perden les formes) i li dol que el Grup del PSC fiqui en dubte el
sistema sanitari actual, fruit d’un acord entre CiU i PSC fonamentat en la major
economia del sector privat respecte el públic.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la moció és semblant a una d’Esquerra d’Amposta
que ja va ser votada pel Ple, li donaran suport, tot i saber que sembla més una carta als
reis, per quant no serà possible recuperar les aportacions inicials.

La Regidor Sra. Isabel Ferré, diu que el Grup de CiU donarà suport a la moció, a
contracor per quant s’ha de ser més realista en saber que mai més s’arribarà als 1.800 €
per plaça havent de comptar amb els 850 euros per plaça que subvenciona la Diputació
de Tarragona, en tot cas han estat es ajuntaments en exercici de les seves competències
els que han creat les places de llars d’infants i els que poden decidir que fan amb elles.
Segueix demanant si el PSC estaria disposat a eliminar de la moció el punt sisè sobre la
reclamació a la Generalitat de la destinació dels 139 milions d’euros dels exercicis
2012, 2013 i 2014, per quant tots saben que ha estat per la manca de diners per poder
efectuar el pagament de les quantitats previstes en els pressupostos. El Regidor Sr.
Espanya diu que en arres al consens sobre la moció accepten la retirada de l’apartat sisè
de l’acord proposat.
Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els
seus membres, acorda aprovar la moció següent:
“El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel
Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida
destinada al finançament de les escoles bressol municipals.
Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el
desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de
qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol
municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la
gestió d’aquest servei públic.
Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va
ser aprovada a través de la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia
l’objectiu de crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que
reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental per
assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places.
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat,
són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les
famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa educativa tan
cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu posterior
ensenyament obligatori, així com per al suport a la dona i l’acompanyament educatiu a
les famílies.
És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i
la corresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa
educativa. Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa
solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència del mercat.
L’administració educativa del nostre país -el Departament d’Ensenyament- no pot restar
al marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les seves
competències directes.
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de
les escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris.
Així l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€ i, posteriorment,
va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la
contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció d’uns mòduls
econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400.-

€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de
2010 (1.800.-€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011.
Ha estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament d’Ensenyament
va decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875.- €) i quan va decidir
diferir el pagament d’aquests imports “retallats” a les diputacions (a partir del curs
2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats territorials (el cost plaça s’ha finançat de
diferent manera en funció de la dotació provincial) i el trasllat exclusiu del finançament
al món local.
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos
aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una
partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el
pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va prorrogar
el pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 2014 el Parlament va
destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels ajuntaments.
Per aquest motiu, el grup municipal del PSC-PM a l Ple de l’ajuntament d’Amposta,
proposa el següents acords:
PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb
competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de
llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional.
SEGON. Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida
pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei
públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic
de 1.600.-€ per plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho
progressivament fins als 1.800.-€ plaça/funcionament/any.
TERCER. Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents
convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una
estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels
compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants de
titularitat municipal.
QUART. Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria
de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al
servei.
CINQUÈ. Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents
derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que
correspon a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i
Alcaldesses per l’Educació a Catalunya.
SISÈ. Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del
Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del
país, les associacions educatives i AMPA del municipi.”
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EA-ERC PER “ENCARREGAR UNA
AUDITORIA A L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA I FUNDACIÓ PRIVADA
DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (FUSSMONT) SOBRE ACTES,
OPERACIONS I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ I ADJUDICACIONS DE
CONTRACTES DUTS A TERME ENTRE ELS ANYS 2009 I 2014”.

Finalment es dona lectura a la moció següent:
“En data 1 d’abril de 2014, es va encarregar efectuar treballs de revisió d’actes,
operacions i procediments de gestió d’algunes àrees de l’Hospital Comarcal d’Amposta
de l’any 2013.
Aquesta auditoria va posar de relleu, entre altres qüestions, irregularitats en 16
procediments de contractació, amb un valor total de més de 4 milions d’euros, fet que
posava en evidència la mala gestió d’aquesta societat municipal. Algunes d’aquestes
irregularitats són flagrants, com per exemple la signatura de contractes i convenis que
han anat renovant-se tàcitament any rere any sense cap procediment d’adjudicació.
A tot això, hem de sumar que, en aquests moments, el procediment judicial obert pel cas
Innova ha posat el punt de mira en alguna de les gestions de l’Hospital Comarcal
d’Amposta, amb la imputació, al desembre, de tres exdirectius del Grup SAGESSA,
concretament sobre el contracte per la prestació del transport sanitari.
Com que entre els anys 2009 i 2014 el volum de gestió i de contractació de l’Hospital
Comarcal d’Amposta i de la Fundació Privada de Serveis Socials del Montsià ha
augmentat de forma molt considerable.
Donada la manca de transparència i de confiança en l’equip de govern motivada per
actuacions portades a terme pel president sense haver passat pel Consell
d’Administració i tenint en compte que els membres de l’oposició no estem representats
al Consell d’Administració del Grup SAGESSA, al contrari que l’equip de govern, que
hi té, com a representants, l’Alcalde i la regidora de Serveis Socials.
Per tot això, proposem al Ple l’adopció del següent acord:
Encarregar una auditoria de l’Hospital Comarcal d’Amposta i Fundació Privada de
Serveis Socials del Montsià( FUSSMONT) sobre actes, operacions i procediments de
gestió i adjudicacions de contractes duts a terme entre els anys 2009 i 2014.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC votarà a favor de la moció.
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta el recolzament a la moció del Grup del PSC –
PM en considerar que la gent d’Amposta agrairia aquest acte de transparència, alhora
que a l’equip de govern, tot i que imagina el sentit del seu vot, també l’interessaria
clarificar a nivell local el que ha passat donant llum sobre el que s’està dient.
El Sr. Alcalde indica que el que diu la moció sobre el Sr. Benet no és cert, ja que no ha
estat apartat de la Direcció general pel motiu que s’indica, sinó perquè, en ocupar el
càrrec interinament va cessar de forma automàtica en cobrir-se aquesta plaça. Feta
aquesta matisació recorda que ja es va realitzar una auditoria a iniciativa seva, la qual va
donar com a resultat la existència d’un seguit d’incidències i recomanava actuacions per
la seva solució, d’aquesta auditoria de gestió amb el pla d’acció per ajustar l’actuació
d’Hospital Comarcal i FUSSMONT a la legalitat se’n va donar trasllat a tots els
membres del Consell d’Administració, proposant-se al Consell d’Administració de
l’Hospital en juliol de 2014 i al Patronat de FUSSMONT al desembre de 2014
l’aprovació de les noves instruccions de contractació, proposta davant la qual,
sorprenentment ERC s’absté, motiu pel qual no arriba a entendre que ara es demani una
auditoria dels anys 2009 a 2014 suposa que per tornar-se a abstenir en cas de que es
formuli alguna proposta per ajustar l’actuació de la societat i la fundació a la legislació
sobre contractació pública. El Sr. Tomàs respon que ERC s’absté per quant hi ha un cert

grau de desconfiança en el si del Consell d’Administració de l’Hospital, en qualsevol
cas no tenen perquè votar a favor de la proposta no significant l’abstenció que estiguin
en contra de l’aplicació de la legalitat sinó que no estàvem d’acord en la valoració que
es realitza en els plecs de clàusules dels contractes que s’han elaborat. El Sr. Alcalde diu
que ERC va abstenir-se abans de conèixer el resultat de l’auditoria de 2013 i no després
de conèixer-lo, replica el Sr. Tomàs dient que el Sr. Alcalde no ha de mesclar les coses,
el seu Grup, en saber el resultat de l’auditoria de gestió de l’any 2013, demana que
s’ampliï al període 2009-2014, a la qual cosa el Sr. Alcalde respon dient que no entén el
motiu de demanar una auditoria si quan es proposen mesures derivades d’una auditoria
semblant ERC s’absté, dient el Sr. Tomàs que tampoc voten en contra.
Torna a intervenir el Sr. Alcalde dient que la moció presentada és una mostra de
demagògia i populisme i una actuació electoralista d’ERC, com fins i tot es va fer notar
per la premsa en la roda de premsa convocada per anunciar la moció. El Sr. Tomàs
explica que responent a una periodista que li va preguntar per l’actuació dient que no
tindria resultats electorals, va respondre que els era indiferent el moment en que es
tinguessin els resultats de l’auditoria el que volen és aclarir les actuacions. Continua el
Sr. Alcalde dient que la nota de premsa d’ERC és un compendi de demagògia en parlar
d’opacitat en els assumptes del mur de la nova residència i del lloguer del local de
rehabilitació en que interessadament no es recorda: que el lloguer és una compra amb
preu ajornat i no per 2 milions, sinó per 1.400.000 euros, preu de taxació (o fins i tot
més baix) com ho referenda la compra en un mateix temps d’un local per part d’APASA
com ja ha explicat en moltes ocasions; i que pel Patronat de FUSSMONT, per
unanimitat amb la presència del Sr. Tomàs com a membre, es va aprovar l’encàrrec del
projecte del mur, la licitació del contracte i la seva adjudicació durant l’any 2010, per
tant dir el contrari no és altra cosa que demagògia. El Sr. Tomàs diu que parla d’opacitat
en el tema del mur, quan és el Sr. Alcalde qui per Decret atorga la llicència per la seva
execució quan hi havia un informe tècnic desfavorable, i en el tema del lloguer recorda
que mai han dit que no sigui una compra ajornada, el que consideren actuació opaca i
que va generar desconfiança va ser el procediment pel canvi, sense donar cap tipus
d’informació al Consell d’Administració, del lloguer d’un local a la compra ajornada,
per tant el Sr. Alcalde no pot donar-li llisons.
Continua el Sr. Alcalde dient que la moció parla que ERC no tenia representació al
Consell d’Administració de SAGESSA quan Esquerra formava part de l’equip de
govern de Reus i del Consell d’Administració de SAGESSA a la qual cosa respon el Sr.
Tomàs que ell es conseller d’Hospital Comarcal d’Amposta i en aquesta qualitat actua,
sense que la existència de representants del seu partit d’un altre ajuntament tregui
validesa al que ha dit.
El Sr. Alcalde acaba dient que la seva actuació sempre ha estat realitzada amb la
màxima transparència i per demostrar-ho, disposant de la majoria absoluta en el Ple no
tenen cap inconvenient en aprovar la moció que si no fora aquesta la seva voluntat no
s’aprovaria. El Sr. Adam Tomàs diu que d’alguna cosa han de servir els vots dels
membres dels altres Grups municipals, com també la iniciativa del seu Grup de
presentar la moció, replicant el Sr. Alcalde que si l’equip de govern no hagués votat a
favor de la moció no s’hauria aprovat, per tant, repeteix ha estat la seva voluntat qui ha
prevalgut.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar

la moció de la que s’ha donat compte.
PRECS I PREGUNTES
El Regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes i precs següents:
- Els veïns del carrer Orense, 8, li han comunicat que en aquell immoble hi ha ocupes,
ho comunica perquè així l’hi ha dit.
- En relació amb les armilles de protecció per la Policia local va preguntar al Cap
quantes en farien falta per protegir tots els agents que fan servei al carrer de forma
simultània, responent que en fan falta un total de 10, ho deixa damunt la taula per si es
considera oportú adquirir les que manquen. El Regidor Sr. Josep Garriga diu que segons
ell sap en cap moment hi ha 10 agents al carrer alhora havent-hi armilles per a tots els
que actuen en el mateix moment, enfront aquesta manifestació el Sr. Ciscar diu que la
informació li ha estat facilitada pel Cap de la Policia local. El Sr. Alcalde diu que amb
independència del número que en puguin faltar, havent-hi partida pressupostària per la
compra d’uniformitat de la Policia local amb càrrec a aquesta es poden adquirir les
armilles que manquen per a tots els agents que realitzen servei al carrer a la vegada.
- L’empresa adjudicatària del servei de transport urbà va oferir per l’adjudicació del
contracte un seguit de millores (marquesines i altres) que encara no ha executat, demana
que es faci el seguiment per exigir-li la seva realització, evitant que una empresa que ha
estafat l’Ajuntament en cobrar un servei no realitzat incompleix els compromisos
adquirits. El Sr. Alcalde diu que es realitza el seguiment i es seguirà fent per tal que es
compleixi l’oferta.
- El Sr. Alcalde va fer unes declaracions a Canal 21 sobre el centre comercial de Futuro
Ciudad de Amposta, segons informe lliurat pel Cap de l’Oficina de gestió tributària, en
referència a les 545 places de l’aparcament soterrat resten pendents de pagament les
quotes d’IBI següents:
• Exercicis 2011 i 2012: 66.722,67 €., a nom de Paseo de la Costera Inversiones,
SL.
• Exercicis 2013 i 2014: 70.833,29 €., a nom de Proyectos Immobiliarios, SL.
Havent-hi ciutadans a qui han estat embargats els seus comptes i propietats per manca
de pagament de deutes tributaris, pregunta si s’han embargat béns de les dues societat
deutores. El Sr. Alcalde diu que ja va explicar-se al Ple que quan el Banc Popular es
queda amb la propietat s’assumeixen els deutes tributaris del local en superfície i ara
està negociant per l’adquisició dels aparcaments, ja que sense aquestes places no pot
posar-se en funcionament el centre comercial, adquirint amb la compra la obligació de
pagament dels deutes per IBI. El Sr. Ciscar diu que a l’empresa no se l’executa mentre
que als ciutadans si, el Sr. Alcalde respon que no s’ha executat perquè es va demanar un
ajornament del pagament dels deutes amb aplicació dels interessos de demora
corresponents, com es fa amb qualsevol ciutadà que ho demani, assegurant que li farà
arribar la situació en que està el procediment per al cobrament d’aquest deutes. El Sr.
Ciscar replica que en la seva opinió hi ha un tracte de favor per als amics de l’Alcalde ja
que segon la informació de l’Oficina de gestió tributària encara no s’ha pagat res,
manifestació sobre la qual aquest respon que l’Oficina de gestió tributària segueix els
procediments oportuns per al cobrament dels tributs de forma exactament igual per a
tots els contribuents i sempre amb un escrupolós respecte a la Llei, com no pot ser
d’altra forma.

El Regidor Sr. Antoni Espanya, després de recordar que sobre l’ajornament i el
fraccionament del pagament del deute de Futuro Ciudad de Amposta el seu Grup va
formular proposta de que es diposites un aval i l’equip de govern no el va exigir,
formula la pregunta i prec següents:
- En relació a l’incident de que unes restes humanes aparegudes amb motiu de
l’execució de les obres de rehabilitació de la plaça de l’Ajuntament van aparèixer a
l’ampit d’una finestra d’una casa particular, demana s’expliqui que va passar. El Sr.
Alcalde explica que en realitzar la excavació per l’obra indicada, van aparèixer restes
humanes que, un cop valorades per l’arqueòleg, van ser trasllades al cementiri
municipal on van rebre el tractament adequat. Estant l’obra en fase de finalització es va
obrir una altra rasa, creu que per la companyia subministradora d’energia elèctrica,
davant l’Oficina de gestió tributària, on van aparèixer més restes humanes (en concret
uns quants ossos) que eren recollits pels operaris i dipositats en un sac per traslladar-los
al cementiri, suposa que per un descuit aquestes van deixar-se durant unes hores a
l’ampit de la finestra i va ser ell mateix, junt amb la Regidora delegada d’obres, qui van
traslladar les restes al cementiri per al seu tractament, per suposat que no eren les restes
de la primera rasa, sinó que van aparèixer amb posterioritat, com ha dit, pràcticament
quan l’obra estava acabant-se.
- En el cicle de biografies ampostines se’n va fer del que va ser darrer Alcalde, entén
que seria de justícia que també es faci de les altres dues persones que ho han estat
durant el període democràtic i formula el prec que es tingui en compte aquesta proposta.
El Sr. Alcalde diu que enguany es va fer l’acte amb el Sr. Roig, l’any passat va fer-se
amb la Sra. Marta Cid, exconsellera d’educació, en la mateixa forma que en propers
anys podria fer-se l’acte amb els anteriors Alcaldes, Srs. Gil o Simó, recollint el
suggeriment formulat.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les catorze hores i cinquanta-cinc 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,

