ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 27 DE JULIOL DE 2015.
SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:
Sr. Adam Tomàs i Roiget.
Regidors membres:
Sra. Inés Martí i Herrero
Sr. Ramon Bel i Serrat
Sra. Rosa Isabel Recio i Daga
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sr. Marc Fornós i Monllau
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart
Sra. Susanna Sancho i Maigí
Sra. Joanna Isabel Estévez i González
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres
Sr. Pau Cid i Espelta
Sra. Manuela Cid i Espuny
Sr. Francesc Paz i Belmonte
Sra. Rosa Pertegaz i Lafont
Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal
Sra. Isabel Ferré i Roca
Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera
Sr. Albert Roig i Cervera
Sr. Francesc Josep Miró i Melich
Sra. Anna Maria Tomàs i Talarn
Sr. Germán Ciscar i Pastor
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.
A la ciutat d'Amposta, el dia dos de juliol de dos mil quinze.
Essent les vint 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,
Adam Tomàs i Roiget; 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 urgent del 2 de juliol
de 2015
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 1138 a 1244 de 2015
4. Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament de President de l'Associació «
Antena Tecnològica de les Terres de l'Ebre «
5. Ratificació de Designació de Representants Municipals en els òrgans de govern de
l'Associació « Antena Tecnològica de les Terres de l'Ebre «

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

Designació del membre del Consell d'Administració d'Hospital Comarcal
d'Amposta, SA
Aprovació inicial de la modificació puntual número 38 del POUM: « Modificació
de les condicions d'ordenació de la clau 15c5 del Polígon d'actuació industrial
PAU-10 Val de Zafan«
Aprovació inicial de la modificació puntual número 39 del POUM: « Incorporació
del servei de cuina ( destinat al propi equipament i altres equipaments ) a l'article
289 del POUM d'Amposta, concretament a la clau 3h. Altres equipaments «
Aprovació del Programa de Festes Majors d'Amposta – 2015
Aprovació del Programa de Festes majors de Poble Nou del Delta 2015
Ratificació de l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència
Atorgament Bonificacions Fiscals ICIO
Aprovació expedient número XII de reconeixement extrajudicial de crèdit
Aprovació expedient número XIII de reconeixement extrajudicial de crèdit
Aprovació de relació d'obligacions número 324, per no haver seguit el procediment
establert
Aprovació inicial expedient número 13 de modificació pressupostària per crèdits
extraordinaris
Moció del grup municipal del PXC « Per tenir un servei de pediatria de guàrdia a
l'Hospital Comarcal «
Moció del grup municipal del PSC-CP « Per a l'ampliació de places de menjador
per a xiquets i xiquetes durant tot el període de vacances escolars a Amposta «
Moció del grup municipal d'Esquerra d'Amposta – Acord Municipal « de Suport a
la proposta de cabals ecològics pel tram final del riu Ebre i el Delta, aprovada per la
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre «
Moció del grup municipal de PXC « Per estudiar la bonificació en els casos de
subrogació d'hipoteca per part d'una entitat bancària davant d'un ciutadà que
entrega el seu immoble«
Moció del grup municipal d'Esquerra d'Amposta – Acord Municipal « de Suport al
Correllengua 2015 «
Precs i Preguntes

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2015.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària urgent duta a
terme el dia 2 de juliol de 2015.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• ANG 18,75 hores setmanals categoria laboral A2-19, de l’1 al 30 de juny 2015.
• Ampliació del contracte amb J CE en 20 hores setmanals, com a Directora de les
Estades d’estiu 2015 del 25 de juny a l’11 d’agost de 2015.
• Contractació de monitors Estades d’estiu 2015:
- Del 25 de juny a l’11 d’agost de 2015, 20 hores setmanals de 9 a 13 hores:
• ÀMP com a monitor de les Estades d’estiu i monitor de menjador 30 hores
setmanals del 25 de juny a l’11 d’agost de 2015.

•

EM TN, com a coordinadora matí de les Estades d’estiu i monitora de menjador,
del 25 de juny a l’11 d’agost de 2015.
• Ampliació del contracte d’AN G a jornada completa per un termini de tres mesos a
comptar a partir del dia 7 de juliol de 2015.
• peons de la brigada d’obres i serveis del 7 de juliol al 6 de setembre de 2015.
• oficials primera del 28 de juliol de 2015 al 27 de gener de 2016.
• L SS com a auxiliar administratiu (20 hores setmanals del 14 de juliol al 31 d’agost
de 2015.
El Ple de la Corporació resta assabentat.
DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚMERO 1138 A 1244 DE
2015.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1138 a 1244 de l’any 2015, restant el
Ple assabentat.
DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE
PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ “ANTENA TECNOLÒGICA DE LES TERRES DE
L'EBRE”.
A continuació es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 1141/2015, d’1 de juliol
de 2015, que es transcriu a continuació:
“Constituïda la nova Corporació el dia 13 de juny de 2015, elegida a les eleccions locals
dutes a terme el dia 22 de maig de 2015.
Atenent que l’article 22.3 dels estatuts de l’Associació “Antena tecnològica de les
Terres de l’Ebre” preveu que la Presidència de l’Associació correspondrà a l’Alcalde d¡
Amposta.
De conformitat amb les facultats que m'atorga l’article 38 la vigent legislació de règim
local, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
HE RESOLT:
PRIMER. Determinar que la Presidència de l’Associació “Antena tecnològica de les
Terres de l’Ebre” serà exercida directament per l'Alcalde-President, Sr. Adam Tomàs i
Roiget
SEGON. Ordenar la publicació d’aquesta designació en el BOPT i en el tauló d’anuncis
municipal, i donar-ne compte al ple en la propera sessió que se celebri.”
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
RATIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ELS
ÒRGANS DE GOVERN DE L'ASSOCIACIÓ “ANTENA TECNOLÒGICA DE LES
TERRES DE L'EBRE”.
Atenent que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 1165/2015, de 7 de juliol de 2015,
es van designar com a representants municipals en l’assemblea de l’Associació “Antena
tecnològica de les Terres de l’Ebre els regidors:
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart.
Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal.
Atesa la competència plenària per la designació dels representants municipal en aquells
òrgans col·legiats en els que hagi d’estar representat l’Ajuntament.

EL Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup
d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal, dels 7 del Grup de CiU i del membre del
Grup de PxC i l’abstenció dels 2 membres del Grup del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura de Progrés, adopta els següents acords:
PRIMER. Ratificar el nomenament dels Regidors
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart.
Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal.
com a representants municipals en l’assemblea de l’Associació “Antena tecnològica de
les Terres de l’Ebre.
SEGON. Donar trasllat del present acord als designats i a l’Associació “Antena
tecnològica de les Terres de l’Ebre.
DESIGNACIÓ DEL MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'HOSPITAL
COMARCAL D'AMPOSTA, SA.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de juny de 2015, va
nomenar els membres de la Corporació que integren el Consell d'Administració de la
Societat Anònima Municipal Hospital Comarcal d'Amposta, SAM, següents:
1. Sr. Adam Tomàs i Roiget
2. Sra. Rosa Isabel Recio i Daga
3. Sr. Tomàs Bertomeu i Balart
4. Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal.
5. Sr. Francesc Paz i Belmonte.
6. Sra. Anna Tomàs Talarn.
7. Sr. German Ciscar Pastor
Atenent que l’article 15 dels estatuts de la Societat Hospital Comarcal d’Amposta
preveu que el número de membres del Consell d’Administració de la Societat, serà no
superior a 9 ni inferior a 3.
EL Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup
d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal, i l’abstenció dels 7 membres del Grup de
CiU, dels 2 membres del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Nomenar com a membre del Consell d’Administració de Societat Anònima
Municipal Hospital Comarcal d'Amposta, SAM., la Regidora, Sra. Susanna Sancho
Maigí.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada i a la Societat Anònima
Municipal Hospital Comarcal d'Amposta, SAM.
Intervencions dels membres:
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’ha abstingut per quan havent
preguntat el motiu del nomenament d’un nou membre del Consell d’administració, el
Sr. Alcalde no va donar cap argument administratiu, organitzatiu o tècnic. El Sr.
Alcalde respon que ja va explicar que el motiu era polític per quant la designada
formarà part del Patronat de FUSSMONT i donada l’estreta relació existent entre
Hospital i Fundació es considerava oportú que també formés part del Consell
d’administració de l’Hospital. Replica la Sra. Ferré que continua pensant que són ens
independents i que la relació no justifica el nomenament, el Sr. Alcalde acaba dient que
prenen nota de la manifestació de la portaveu del Grup de CiU.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 38 DEL
POUM: “MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ORDENACIÓ DE LA CLAU
15C5 DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ INDUSTRIAL PAU-10 VAL DE ZAFAN”.
Vista la proposta de modificació puntual número 38 del Pla d’ordenació urbanística
municipal: “Modificació de les condicions d’ordenació de la clau 15c5 del polígon
d’actuació industrial PAU-10 Val de Zafan”, redactada per l'Arquitecte municipal
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus
membres, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal, adopta els següents
acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 38 del Pla d’ordenació
urbanística municipal: “Modificació de les condicions d’ordenació de la clau 15c5 del
polígon d’actuació industrial PAU-10 Val de Zafan”, redactada per l'Arquitecte
municipal
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el que determina
l’article 7.2 de la Llei 6/2009, procedeixi a la declaració de no subjecció de la proposta
de modificació a avaluació ambiental, per quant resta exclosa dels supòsits de subjecció
a dita avaluació previstos a l’apartat 1 del propi article.
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, mitjançant
la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la Província i un dels
diaris de major circulació de la Província, als efectes de la presentació d’al·legacions o
reclamacions.
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el
del municipi d’Amposta.
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de dictar les
disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents acords.
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 39 DEL
POUM: “INCORPORACIÓ DEL SERVEI DE CUINA (DESTINAT AL PROPI
EQUIPAMENT I ALTRES EQUIPAMENTS) A L'ARTICLE 289 DEL POUM
D'AMPOSTA, CONCRETAMENT A LA CLAU 3H. ALTRES EQUIPAMENTS”.
Vista la proposta de modificació puntual número 39 del Pla d’ordenació urbanística
municipal: “Incorporació del servei de cuina (destinat al propi equipament i altres
equipaments) a l’article 289 del POUM d’Amposta, concretament a la clau 3h. Altres
equipaments”, redactada per l'Arquitecte municipal Jaume Castellví Miralles.
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus
membres, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal, adopta els següents
acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 39 del Pla d’ordenació
urbanística municipal: “Incorporació del servei de cuina (destinat al propi equipament i
altres equipaments) a l’article 289 del POUM d’Amposta, concretament a la clau 3h.
Altres equipaments”, redactada per l'Arquitecte municipal Jaume Castellví Miralles.
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el que determina
l’article 7.2 de la Llei 6/2009, procedeixi a la declaració de no subjecció de la proposta

de modificació a avaluació ambiental, per quant resta exclosa dels supòsits de subjecció
a dita avaluació previstos a l’apartat 1 del propi article.
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, mitjançant
la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la Província i un dels
diaris de major circulació de la Província, als efectes de la presentació d’al·legacions o
reclamacions.
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el
del municipi d’Amposta.
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de dictar les
disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents acords.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. German Ciscar demana que les licitacions es facin de forma correcta per
evitar que apareguin problemes com el que ha motivat la present modificació de
planejament.
El Sr. Alcalde explica que la proposta de modificació del planejament deriva de la
licitació feta per l’anterior equip de govern per l’adjudicació del servei de cuina a
instal·lar a la nova residència per a la gent gran sense haver compatibilitat urbanística
per a fer-la funcionar, la qual cosa podria haver suposat una demanda a l’Ajuntament,
error que podrà suposar el retard de la posta en funcionament de la residència 1 any, ja
que no es podrà adjudicar el servei de cuina (no saben si mantenint el procediment
iniciat o amb un altre de nou) fins que la modificació de planejament hagi estat
definitivament aprovada per la Comissió d’urbanisme. Respecte la petició del Grup de
PxC, diu que precisament avui s’ha decidit des de l’Hospital resoldre el contracte
d’assessorament amb el Consorci hospitalari de Catalunya responsable de la licitació
errònia que ha motivat la modificació del POUM.
APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS D'AMPOSTA – 2015.
Atès el dictamen - proposta favorable de la Comissió de Mitjans de Comunicació,
Festes i Joventut celebrada en sessió de 14 de juliol de 2015 en relació al Programa de
Festes Majors del municipi d’Amposta del 2015
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup
d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal, i dels 7 membres del Grup de CiU i
l’abstenció dels 2 membres del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el programa de Festes Majors del municipi d’Amposta del 2015.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de Mitjans de Comunicació,
Festes i Joventut i Intervenció de fons.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró diu que el Grup dels Socialistes s’ha abstingut en la
votació per quant, si be l’actual equip de govern s’ha trobat amb la major part dels actes
programats per l’anterior equip de govern, han incorporat alguna novetat sense que se’ls
hagi realitzat cap consulta al respecte.
La Regidor Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU ha votat a favor per quant molts
dels actes ja estaven preparats pel seu Grup i considera positives algunes de les
modificacions incorporades per l’actual equip de govern, sempre que es mantinguin
dintre de la partida pressupostària. El Sr. Alcalde respon que podria assenyalar moltes

coses realitzades per l’antic equip de govern, com la Festa del Mercat a la Plaça, que no
han respectat les consignacions pressupostàries. La Sra. Ferré diu que podria ser aquest
un dels motius pels quals no se’ls va fer confiança en les eleccions i ara estan a
l’oposició i precisament per estar a l’oposició creu que poden demanar-ho. El Sr.
Alcalde li respon dient que li sobta que el Grup de CiU demani que es compleixi allò
que quan estaven al govern no complien.
APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS DE POBLE NOU DEL
DELTA 2015.
Atès el dictamen - proposta favorable de la Comissió de Mitjans de Comunicació,
Festes i Joventut celebrada en sessió de 14 de juliol de 2015 en relació al Programa de
Festes Majors de Poble Nou del Delta del 2015
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup
d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal, i dels 7 membres del Grup de CiU i
l’abstenció dels 2 membres del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés i del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el programa de Festes Majors de Poble Nou del Delta del 2015.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de Mitjans de Comunicació,
Festes i Joventut i Intervenció de fons.

RATIFICACIÓ DE L'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA.
Atenent que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 25 de novembre
de 2013 va aprovar l’adhesió del municipi d’Amposta a l’Associació de Municipis per
la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Atenent el canvi de composició del Consistori municipal derivat de les eleccions locals
del passat dia 24 de maig de 2015.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup
d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal, i dels 7 membres del Grup de CiU,
l’abstenció del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 2 membres del Grup del
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, acorda:
PRIMER. Ratificar l’adhesió del municipi d’Amposta a l’Associació de Municipis per
la Independència.
SEGON. Delegar en el Sr. Alcalde, Adam Tomàs i Roiget per representar aquest
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
TERCER. Remetre certificat del present acord a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència domiciliada al carrer Ciutat,1, 08500 Vic i també a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya..
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC, com ja va fer abans s’ha
abstingut en la votació, per quant no vol entrar en campanyes electorals d’altres partits
polítics. Entén que estan davant una campanya que des de fa 4 anys ve dient que això es
convertirà en disneylandia; però, el compliment d’aquesta promesa es deixa sempre per
al proper any. Si aquesta campanya es pagués de la butxaca pròpia dels partits que la

promouen no li semblaria malament; però, s’està pagant amb recursos municipals, en un
municipi amb més de 2000 aturats i amb 1000 famílies que viuen al llindar de la
pobresa, quant aquestos recursos segur que seria millor destinar-los a atendre les
necessitats socials ja que la col·locació d’un cartellet a l’entrada de la ciutat no ajuda a
ningú, demanant al Sr. Alcalde que digui una única cosa d’aquesta campanya que
representi un benefici per als ciutadans d’Amposta. Respon el Sr. Alcalde que tant de bo
sigui aquest el darrer any en que s’hagi de pagar la quota per pertànyer a l’AMI perquè
significarà que s’haurà aconseguit l’objectiu; el cost de formar part de l’AMI és de
1.700 euros anuals, sense que per això l’Ajuntament deixi de realitzar accions de
caràcter social, com així es demostrarà en el pressupost del proper any, primer que
presentarà a aprovació l’actual equip de govern.
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró diu que no entén el motiu de la ratificació, sabent-se
que el PSC es un partit no independentista per aquest motiu el Grup municipal ha votat
en contra de la proposta.
ATORGAMENT BONIFICACIONS FISCALS ICIO.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Z.P.V., que manifesta que havent pagat la taxa per
llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i instal·lacions per l’obertura d’una
activitat de puericultura vol acollir-se a les bonificacions que contemplen les ordenances
reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO.
Vist l’informe emès pels tècnics de data 2 de juliol de 2015.
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar una bonificació del 50 % de la quota liquidada.
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 100,50 €.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S. I. G.que manifesta que havent pagat la taxa per
llicència d’obres i l’impost de construccions, obres i instal·lacions per l’obertura d’una
activitat de puericultura vol acollir-se a les bonificacions que contemplen les ordenances
reguladores de la taxa per llicència d’obres i de l’ICIO.
Vist l’informe emès pels tècnics de data 17 de juny de 2015.
D’acord amb els fonaments de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar una bonificació del 75 % de la quota liquidada.
SEGON. Procedir a la devolució en concepte de bonificació per import de 593,25 €.
APROVACIÓ
EXPEDIENT
NÚMERO
XII
DE
RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les obligacions
d’exercicis anteriors, segons el següent detall:
IDFACTURA

NIF

NOM TERCER NUM.FRA

VIDRES I
PERSIANES
112322 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140505

DATA

30-set-14

IMPORT

DESCRIPCIÓ
R-9301, Import factura
reparació persianes
col.legi públic Agustí
Barberà, àrea
86,39 ensenyament, AC-PLE-

DATA
RECEPCIÓ

19-juny-15

VIDRES I
PERSIANES
112323 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140504

30-set-14

473,59

VIDRES I
PERSIANES
112325 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140502

30-set-14

211,75

VIDRES I
PERSIANES
112326 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140112

06-març14

157,3

VIDRES I
PERSIANES
112327 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE2058

25-abr-13

390,19

VIDRES I
PERSIANES
112328 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140507

30-set-14

234,12

VIDRES I
PERSIANES
112332 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140730

30-des-14

46,46

VIDRES I
PERSIANES
112333 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140729

30-des-14

77,44

VIDRES I
PERSIANES
112334 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140728

30-des-14

77,44

VIDRES I
PERSIANES
112335 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140727

30-des-14

196,33

VIDRES I
PERSIANES
112336 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140726

30-des-14

271,4

VIDRES I
PERSIANES
112337 B43631159 BESSÓ, S.L.

VE140528

30-set-14

391,62

R-9300, Import factura
reparació persianes
col.legi públic Soriano
Montagut, manteniment,
AC-PLER-9298, Import factura
canviar pany de porta
nou edifici del Poble
Nou del Delta, AC-PLER-9297, Import factura
reparació persianes i
mosquiteres col.legi
públic Agustí Barberà,
AC-PLER-9295, Import factura
reparació i canviar vidres
edifici de l'Ajuntament
c/. Sant Aantoni, ACPLER-9303, Import factura
reparació persianes del
col.legi públic Agustí
Barberà, AC-PLER-9310, Import factura
treballs de vidrier en
canviar vidre del pavello
poliesportiu, AC-PLER-9308, Import factura
treballs de vidrier
col.locació vidre a
l'edifici del mercat
municipal, AC-PLER-9307, Import factura
treballs de vidrier edifici
del mercat municipal,
AC-PLER-9306, Import factura
treballs de vidrier
canviar espill, i altres
manteniment oficines
pavelló poliesportiu,
AC-PLER-9305, Import factura
treballs de vidrier
manteniment i
conservació llar d'infants
la sequqieta, AC-PLER-9304, Import factura
treballs de vidrier
manteniment i
conservació edifici
pavelló poliesportiu.
AC-PLE-

19-juny-15

19-juny-15

19-juny-15

19-juny-15

19-juny-15

19-juny-15

19-juny-15

19-juny-15

19-juny-15

19-juny-15

19-juny-15

VIDRES I
PERSIANES
112338 B43631159 BESSÓ, S.L.

IDFACTURA

NIF

VE140506

NOM TERCER

VIDRES I
PERSIANES
112324 B43631159 BESSÓ, S.L.

30-set-14

R-9302, Import factura
treballs de vidrier
manteniment i
conservació edifici camp
de futbol municipal, AC122,16 PLE2.736,19

NUM.FRA

DATA

VE140503

30-set-14

IMPORT

DESCRIPCIÓ
R-9299, Import
factura vidres per
al manteniment i
conservació pont
22,36 penjant, AC-PLE22,36

19-juny-15
DATA
RECEPCIÓ

19-juny-15

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, i la base 20 d’execució del pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 22 d’abril de 2015.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 7 membres del Grup de
CiU i l’abstenció dels 11 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal,
dels 2 membres del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés i del membre del Grup de PxC, acorda aprovar les obligacions d’exercicis
anteriors, per import total de 2.736,19 euros i 22,36 euros.
APROVACIÓ
EXPEDIENT
NÚMERO
XIII
DE
RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.
Vist l’expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits format per les obligacions
d’exercici corrent, recollides comptablement al compte (413), segons el següent detall:
NÚM.FRA

IMPORT

DATA
RECEPCIÓ

DATA
FRA

ÀREA

213,04

08/05/15

Governació i Mercat
30/04/15 Municipal

1.046,65

19/05/15

22/05/15 Juventut

238

105,96

03/06/15

1150503404

401,33

22/05/15

1150411553

VE 89

Serveis Municipals i
30/05/15 Manteniment
Serveis Municipals i
15/05/15 Manteniment

DESCRIPCIÓ
R-6645 Import fra. compra material
informàtic per a l'oficina del mercat
municipal.
R-7993 Import fra. localització
avaria al sistema climatització
CASAL MUNICIPAL JOVENTUT
R-8295 Import fra. compra material
pintura per a l'edifici mercat
municipal.
R-7449 Import fra. compra material
divers per al mercar municipal.

NOM
GRUPO ELECTRO
STOCKS, S.L.U. INSTAL.LACIONS
I
MANTENIMENTS
MELICH, S.L.
DROGUERIA
MODERNA
AMPOSTA S.L. GRUPO ELECTRO
STOCKS, S.L.U. -

201500430

30,76
1.797,74

08/05/15

Serveis Municipals i
30/04/15 Manteniment

GINE
FERRETERIA R-6626 Import fra. compra material BRICOLAGE, S.L.
divers per al mercat municipal.
-

que es tramita d’acord amb allò establert a l’article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, i la base 20 d’execució del pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 22 de juliol de 2015, i
atès que es tracta de serveis prestats i subministraments realitzat per part de l’anterior
equip de govern.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 7 membres del Grup de
CiU i l’abstenció dels 11 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal,
dels 2 membres del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés i del membre del Grup de PxC, acorda aprovar les obligacions d’exercici
corrent que obren a l’expedient, per import total de 1.797,74 euros.
APROVACIÓ DE RELACIÓ D'OBLIGACIONS NÚMERO 324, PER NO HAVER
SEGUIT EL PROCEDIMENT ESTABLERT.
Vistes les factures incloses en la relació ADOAMP número 324 que ascendeix a un
import líquid de 6.199,30 €, la qual comença amb Club Nàutic Amposta, per import de
1.951,96 euros, i finalitza amb Comercial Peris, SL, per import de 2.573,34 euros, a
l’objecte de l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en ella contingudes.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Atès que es tracta de factures corresponents a contractes menors, respecte les quals no
s’ha seguit el procediment fixat a la normativa vigent i regulat a la Circular 1/2015,
aprovada en sessió plenària de 30 de març de 2015, respecte les quals s’acredita
l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal de l’exercici vigent.
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 22 de juliol de 2015.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup
d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal, dels 7 membres del Grup de CiU i
l’abstenció dels 2 membres del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés i del membre del Grup de PxC, acorda:
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les factures
incloses a la relació.

SEGON. Aprovar les obligacions incloses en la relació ADOAMP número 324 que
ascendeix a un import líquid de 6.199,30 €, la qual comença amb Club Nàutic Amposta,
per import de 1.951,96 euros, i finalitza amb Comercial Peris, SL, per import de
2.573,34 euros.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró diu que el Grup del PSC – CP s’ha abstingut per
haver-hi un informe desfavorable d’Intervenció de fons.
APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 13 DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
Atenent que des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2015 el passat 22 de desembre
de 2014, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden demorarse fins el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit.
Crèdits extraordinaris
313/342/62300
Instal·lació climatització residència Centre Tecnificació 50.000,00 €
918/1534/62300 Equipament brigada obres i serveis
2.000,00 €
Total crèdits extraordinaris
52.000,00 €
Aquests suplements i crèdits extraordinaris es financen en baixa en les següents
aplicacions:
Finançament
462/463/62100
Compra solar CETECOM
52.000,00 €
52.000,00 €
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de la Corporació,
per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta –
Acord Municipal, dels 7 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 2 membres del
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés i del membre del
Grup de PxC, acorda:
PRIMER: Aprovar l'expedient núm. 13 de modificació del pressupost de 2015 amb les
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen:
Modificació crèdit número13 crèdits extraordinaris
Crèdit extraordinari
52.000,00
Cap.6: Inversions reals
52.000,00
Finançament
52.000,00
Cap.6: Inversions reals
52.000,00
SEGON. Modificar l’annex de inversions del pressupost municipal per a l’exercici 2015,
incloent aquests projectes nous, finançats en els canvis de finalitat dels següents préstecs.
CANVI FINALITAT PRÈSTECS
Import canvi obra que
Número préstec
Import
Formalització
finalitat
finançava
Import
Adquisició
terrenys
projecte
BBVA 2010
(urbanització PMU
millora
52.000,00 mediamb
Cementiri)
1.000.000,00 €
30/12/2010
52.000,00
52.000,00
52.000,00

TERCER. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils,
tant als taulers d'anuncis com al Butlletí oficial de la província, als efectes que els
interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients.
QUART. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini
d'exposició al públic no es presentin reclamacions
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PXC “PER TENIR UN SERVEI DE
PEDIATRIA DE GUÀRDIA A L'HOSPITAL COMARCAL”.
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
“Des de fa molts anys hem estat reclamant a CiU un servei de pediatria de guàrdia a
l’hospital comarcal, no entenem, com els pares ens toca portar els nostres fills a un altra
comarca, perquè aquí no hi ha un pediatra de guàrdia.
L’explicació de CiU era que no ens pagaven aquest servei.
A Amposta tenim uns serveis públics que paguem tots, per exemple les llars d’infants
(500.000 € posem els ciutadans), la piscina, l’escola d’art entre d’altres. Això comporta
gairebé una despesa d’1 milió d’euros als ciutadans d’Amposta.
Si aquests serveis són bàsics, més encara ho hauria de ser un servei mèdic de primera
pels nostres fills. No és un caprici, ni un luxe és una demanda natural, un servei públic i
bàsic que hem de tenir si o si.
Hem arribat a gastar 15 milions d’euros per la residència (per ara), sense tenir un plaça
concertada més, ni crear un lloc de feina més.
Perquè no ens podem gastar uns pocs milers i garantir la millor assistència mèdica pels
nostres fills.
Acords: Instar a l’hospital per crear un servei de pediatria de guàrdia.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. German
Ciscar.
El Regidor Sr. Francesc Josep Miró diu que en tractar-se d’un servei necessari que
demana la ciutadania, el Grup del PSC - CP donarà suport a la moció.
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el recolzament del Grup de CiU a la moció.
El Sr. Alcalde explica que s’ha fet una consulta a la gerència de l’Hospital i dona la
paraula a la portaveu del Grup d’EA- AM, Sra. Rosa Isabel Recio, qui explica que s’ha
demanat quin seria el cost del servei per als caps de setmana, festius i horari nocturn en
que no hi ha el servei de pediatra al CAP, i aquest és d’uns 145.000 euros anuals, cost
assumible per l’Hospital, per tant el seu Grup donarà suport a la moció i per part de
l’Hospital es tirarà endavant amb la implantació del servei.
Després de les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
prestar la seva aprovació a la moció que ha estat transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP “PER A L’AMPLIACIÓ DE
PLACES DE MENJADOR PER A XIQUETS I XIQUETES DURANT TOT EL
PERÍODE DE VACANCES ESCOLARS A AMPOSTA”.
Seguidament es dona lectura a la moció següent:
“Atès que la crisi que actualment vivim és una crisi de sistema que està provocant en la
ciutadania en general, i en els nostres veïns i veïnes d’Amposta en particular, una

pèrdua de drets i d’accessos a necessitats bàsiques com l’alimentació, que ha assolit uns
límits veritablement alarmants.
Atès que cada vegada rebem a més veïns i veïnes que ens diuen que veuen com els és
impossible accedir a aliments bàsics de primera necessitat, i que aquesta situació és
alhora més sagnant quan aquestes famílies tenen al seu càrrec menors d’edat, veient-se
especialment agreujada durant els mesos de vacances escolars, en els que no hi ha
garantit un àpat diari per mig dels menjadors escolars.
Atès que a la nostra ciutat hi ha diferents entitats socials com la Creu Roja, Càritas i
Siloé, que fins avui han realitzat una labor imprescindible i extraordinària per mitigar
l’impacte de la crisi a moltes famílies, però que, a dia d’avui es troben desbordats i
sense possibilitats materials per a fer front a la demanda existent.
Atès que és per tant de justícia social que aquestes famílies, que no són les culpables de
la crisi que ens ocupa, encara que si són les seves principals víctimes, disposin de la
protecció necessària que els permeti el no veure’s abocades a l’exclusió social i els
garanteixi alguna cosa tan essencial com l’alimentació per als seus membres més
desprotegits com són els xiquets i xiquetes.
Atès que tot i que el Govern Municipal ha obert un menjador escolar a l’estiu, que
suposa la possibilitat de garantir a un total de 20 xiquets i xiquetes del nostre municipi
l’accés a un menjar digne diari i que, no oblidem, és un dret de tota persona.
Atès que és just i necessari agrair la feina de monitors, voluntaris i entitats
col·laboradores que fan possible aquest fet,
És per aquests motiu que el Grup Municipals del Socialistes d’Amposta elevem al ple
de l’Ajuntament d’Amposta la següent proposta d’acord:
ÚNIC: Que es disposin tots els mitjans necessaris i que s’ampliï la dotació econòmica
de la partida pressupostària corresponent, per tal de garantir l’obertura i funcionament
dels menjadors escolars durant tot el període de vacances, a totes aquelles famílies que
ho necessiten, que ens consta n’hi ha moltes més que els places ofertades i que inclogui
el mes d’agost i la propera quinzena de setembre, fins l’inici del curs escolar, per tal de
garantir allò descrit a la part expositiva d’aquesta moció.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensada pel Regidor Sr. Francesc Josep Miró en els seus termes.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció.
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU també recolzarà la moció i explica
que l’Ajuntament té 30 places concedides per la Generalitat, de les quals només se’n
van demanar inicialment 20, amb la qual cosa l’increment de places no hauria de tenir
cost per l’Ajuntament. La Regidora Sra. Rosa Isabel Recio diu que ho haurà de
consultar, ja que la informació que li van facilitar els tècnics de serveis socials només
parlava de 20 places i no té informació sobre les 30 que ha dit la portaveu de CiU.
El Sr. Alcalde diu que el Grup d’EA – AM donarà suport a la moció, per quant aquesta
era la seva intenció, tant si l’increment de places ha de tenir o no cost per l’Ajuntament.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat acorda aprovar
la moció de la que s’ha donat compte.
S’acorda que la moció de suport a la proposta de cabals ecològics pel tram final del riu
Ebre i el Delta, aprovat per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre”, es
tractarà com una moció conjunta de tots es Grups municipals.

MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS “DE SUPORT A LA
PROPOSTA DE CABALS ECOLÒGICS PEL TRAM FINAL DEL RIU EBRE I EL
DELTA, APROVADA PER LA COMISSIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LES
TERRES DE L'EBRE”.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, acorda aprovar la
moció que es transcriu a continuació:
“El Consell de Ministres espanyol, el 28 de febrer de 2014, va aprovar el Reial Decret
129/2014, pel qual s’aprovava un nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, una
aprovació feta amb un retard considerable si es té present que la Directiva 2000/60/CE
Marc de l’Aigua determinava que el Govern espanyol havia de tenir aprovats, en el
primer cicle de planificació 2009-2015, els 25 plans de conca abans del 22 de desembre
de 2009.
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol van tenir en compte les al·legacions de
diverses associacions, entitats, partits i institucions (ajuntaments, consells comarcals i la
mateixa Generalitat de Catalunya), que van denunciar l’impacte negatiu i la greu
amenaça que representava el Pla de conca, tant per a la sostenibilitat de tram final del
riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que
s’hi desenvolupen. Els 3.009 hm3/anuals de cabal ecològic que fixava el Pla de conca
aprovat, amb mínims de només 80 hm3/s per als mesos secs, a més d’agreujar el mal
estat del tram final del riu Ebre accentuava els problemes de regressió, subsidència i
salinitat que amenacen el futur del delta de l’Ebre.
Aquest Pla hidrològic de l’any 2014, d’acord amb el que determina la Directiva Marc de
l’Aigua s’ha de revisar durant l’any 2015 dins del segon cicle de planificació 20152021. Per tant, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre haurà d’aprovar un nou Pla
Hidrològic de Conca de l’Ebre i elevar-lo al Consell Nacional de l’Aigua perquè el
Govern espanyol l’aprovi abans del 22 de desembre del 2015. Davant d’aquesta revisió,
la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE), òrgan consultiu i
participatiu que es va constituir el febrer de l’any 2006, ha actualitzat amb els diversos
agents socials, econòmics i ambientals que la integren estudis científics que revisen i
adeqüen les xifres de cabals ecològics de l’Ebre fetes per la mateixa comissió l’any
2007.
El 25 de juny de 2015, la CSTE aprovava, amb el vot favorable de gairebé tots els
membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres
propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions
dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871
hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit
de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorpora una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat
per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals
ambientals va ser assumida per la Generalitat de Catalunya i l’ha presentada en forma
d’al·legacions perquè s’inclogui en la revisió del Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre.
A diferència de la proposta que la CSTE va presentar fa vuit anys, i que mai no va ser
assumida per l’administració espanyola, la nova proposta incorpora nous condicionants
i paràmetres, com ara les noves sèries hidrològiques calculades després del 2007 i la
nova Instrucció de Planificació Hidrològica de l’any 2008 establerta pel Ministeri de

Medi Ambient. També s’incorporen nous criteris científics amb relació amb les espècies
de fauna, la falca salina o l’impacte del canvi climàtic sobre la conca, a partir dels
darrers estudis de la Unitat d’Ecosistemes aquàtics de l’IRTA.
La Directiva Marc de l’Aigua té l’objectiu d’evitar el deteriorament de les masses
d’aigua i assolir el bon estat ecològic dels nostres rius. La Instrucció de Planificació
Hidrològica reconeix que en els rius ibèrics hi ha una correlació directa entre l’estat
ecològic i els cabals circulants; per aquest motiu, els rius ibèrics han de tenir cabals
ecològics que assegurin el bon estat ecològic de les masses d’aigua. Els cabals ecològics
són una restricció prèvia a tots els usos, a excepció de l’abastament i, per tant, s’han de
respectar abans d’atorgar noves concessions.
Per contra, el repartiment del cabal del riu Ebre que fixa el Pla de conca sembla que no
respon a criteris tècnics ni a les necessitats del tram final del riu Ebre i el seu Delta, sinó
més aviat a criteris polítics, fet que es demostra amb un augment de les concessions de
nous regadius en 440.000 hectàrees. La majoria d’aquetes hectàrees no tenen
concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments), que
regularien encara més els nostres rius i generarien més retenció de sediments. Unes
concessions, a més, que són incompatibles amb la proposta de cabals ecològics
aprovada per la CSTE.
Davant la oportunitat que comporta la revisió dels cabals ecològics del Pla Hidrològic
de Conca de l’Ebre per preservar i millorar el futur socioeconòmic i mediambiental del
tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus municipis, els Grups municipals
Esquerra d’Amposta - Acord Municipal, Convergència i Unió, Socialistes de Catalunya
– Candidatura de Progrés i Plataforma per Catalunya Amposta proposen al Ple
l’adopció dels següents acords:
1. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les conclusions i propostes de cabals
ecològics per al riu Ebre i el delta fetes per la Comissió per a la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre (CSTE).
2. Demanar que la proposta de la CSTE de cabals ecològics per al riu Ebre i el Delta
sigui aprovada dins el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE), òrgan en el
que participen el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya.
3. Donar suport a les accions del Govern de Catalunya i altres institucions davant la
Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional, amb l’objectiu
de defensar els cabals ecològics de la CSTE en cas que la revisió del Pla Hidrològic de
la conca de l’Ebre no els tingui en compte.
4. Donar suport a iniciatives i mobilitzacions socials en defensa dels cabals ecològics
aprovats per la CSTE.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.”
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC “PER ESTUDIAR LA BONIFICACIÓ
EN ELS CASOS DE SUBROGACIÓ D'HIPOTECA PER PART D'UNA ENTITAT
BANCÀRIA DAVANT D'UN CIUTADÀ QUE ENTREGA EL SEU IMMOBLE”.

El Regidor Sr. German Ciscar defensa la moció que es transcriurà a continuació
explicant que formula una modificació en la proposa de resolució donat que la que
figurava en la moció presentada no és legalment possible.
Amb la incorporació de la modificació proposada, el Ple de la Corporació, per
unanimitat, acorda prestar al seva aprovació a la moció següent:
“Han arribat casos a l’ajuntament de ciutadans que un cop han entregat el seu immoble
al banc, han sol·licitat la bonificació de la plusvàlua municipal i aquesta ha estat
denegada, perquè no era una dació sinó una subrogació.
Això comporta que l’objectiu de la moció presentada per ERC de combatre la injustícia
de cobrar per un benefici irreal a una persona que ha perdut la seva casa, en cas de la
subrogació no es compleixi. Per això caldria incloure.
Per això demanem:
1. Demanar al Govern de l’Estat que procedeix a la modificació legislativa corresponent
que permeti la bonificació de la plusvàlua municipal, en el cas de subrogació d’hipoteca
d’una entitat bancària davant un ciutadà que entrega el seu immoble, seguint els
mateixos paràmetres que en la dació en pagament.”
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA D'AMPOSTA – ACORD
MUNICIPAL “DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015”.
Defensada la moció per la Regidora Sra. Rosa Isabel Recio, el Ple de la Corporació, per
unanimitat, acorda aprovar la moció que diu:
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins la Llei Wert que dinamita els fonaments
del nostre sistema educatiu.
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana.
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
1. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament
de les activitats programades. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els
àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.

3. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a
facilitar l’apropiació de l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment
entre la població nouvinguda.
4. Fer arribar aquest acord a la sen nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, a
través del correu electrònic cal@cal.cat.”
PRECS I PREGUNTES
El Regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes següents:
- Li han dit que les fiances dipositades per Sorea amb motiu de la realització d’obres a
la via pública es retornen sense comprovar-se prèviament si les obres de reposició dels
serveis afectats han estat correctament executades, pregunta si se’n té coneixement. El
Sr. Alcalde respon que ara no li pot contestar: però, que ho miraran i si és així ho
rectificaran, ja que les fiances dipositades són precisament per garantir la correcta
execució de les obres i, en cas contrari, serveixen per fer-ho complir.
- Sembla que les parades dels diumenges al Poble Nou han pogut ocasionar problemes
entre els paradistes i pregunta si hauria alguna forma de regular-ho, el Sr. Alcalde
formula la proposta de que es faci una reunió entre el Representant de l’Alcaldia a Poble
Nou i els interessats per veure de donar-hi solució. El Sr. Ciscar diu que la proposta no
li sembla malament.
- En el tema dels hidrants contra incendis que es va comprovar no funcionaven i arran
una moció seva, l’anterior equip de govern va dir que ho miraria; però, no té
coneixement de si s’ha fet alguna cosa al respecte. El Regidor delgat de serveis, Sr.
Daniel Forcadell, diu que segons la informació de la que disposa, són els bombers els
que s’encarreguen de controlar el bon funcionament dels hidrants, l’empresa
concessionària del servei de subministrament d’aigua potable és la que s’encarrega de
les petites reparacions i si el problema és greu actua l’Ajuntament.
- Els fills de les treballadores de les Llars d’infants municipals no pagaven per
l’assistència dels seus fills a dites Llars, creu que això és un tracte de favor de CiU,
preguntant si es pensa demanar responsabilitats i que les beneficiàries retornin els diners
no abonats durant els darrers 4 anys. El Sr. Alcalde respon que aquest tema el va
comunicar a la Junta de Portaveus, sense que es fes públic per quant no es pensava
hagués mala fe. L’equip de govern ha entrat amb la voluntat de retallar privilegis i així
ho han comunicat a les treballadores afectades, a les que se’ls va dir que no s’entendria
que ell mateix o qualsevol altre treballador de l’Ajuntament no pagués pels serveis que
rep de l’Ajuntament. En quant a qui va permetre-ho no sap si es podrà esbrinar; però, no
creuen que s’hagi de reclamar la devolució de les quantitats no pagades, en tant en quant
a les persones beneficiàries mai se’ls ha demanat el pagament i la seva actuació ha estat
de bona fe; tot i això, ha demanat un informe a Secretaria i Intervenció, a la vista dels
quals actuaran en conseqüència.
El Sr. Ciscar diu que l’equip de govern disposa de majoria absoluta i podrà decidir el
que cregui més adient; però, en el seu parer s’ha gaudit d’uns serveis pels quals s’ha de
pagar com qualsevol altre ciutadà, i més unes persones que es guanyen molt be la vida i
que poden pagar sens dubte el cost del servei a diferència d’altres que han hagut de fer
veritables esforços per pagar-lo. L’equip de govern ha de decidir si ho reclama o no,
establint un precedent que en cas de no fer-ho no seria el més adequat. El Sr. Alcalde

respon que no es tracta de tapar res, al contrari, hi ha moltes coses que no tenen la
voluntat que es segueixin produint; però, no entén la discriminació entre les llars
d’infants i altres serveis, com ara les estades d’estiu en que la situació ha estat semblant
(i que tampoc pensen reclamar-ho). A poc que pugui l’equip de govern no pensa
reclamar el pagament, s’han posat en el lloc de les afectades, qui en dir-se’l que el
servei no l’havien de pagar van organitzar la seva economia i una reclamació ara els
podria destrossar la seva planificació econòmica familiar. Acaba dient que per suposat
que no tornarà a passar.
La Regidora Sra. Isabel Ferré formula les preguntes i precs següents:
- Existeix un video de promoció de la Ciutat, preguntant si es té la intenció d’emetre’, el
Sr. Alcalde respon afirmativament.
- El procediment per la instal·lació d’un caixer a Poble Nou ha quedat desert pregunta
que pensa fer al respecte el nou equip de govern. El Sr. Alcalde diu que la intenció es
tornar a iniciar un procediment per aconseguir que a Poble Nou hi hagi un caixer; però,
s’haurà d’esperar a que les circumstàncies siguin propicies, com podria haver-ho estat al
concertar el préstec per la construcció de la nova residència per a la gent gran, com així
ho va constatar en la reunió que va tenir amb el representant de l’entitat bancària amb
qui es va formalitzar. Ara serà difícil tenir una nova operació amb un volum que
serveixi per aconseguir el compromís d’una entitat per la instal·lació del caixer, però
s’intentarà en quant es vegi que la possibilitat és certa.
- S’han rebut queixes de veïns pels solars bruts, pregunta si es continua amb els
procediment iniciats per la seva neteja. El Sr. Alcalde respon que s’han seguit els
procediments. Ara be, consideren que la campanya de neteja va iniciar-se massa tard, la
seva proposta per l’any proper serà iniciar la campanya de neteja sobre setmana santa
per tal que a principi de l’estiu ja es pugui actuar sobre aquells en que els propietaris no
els netegin directament. La Regidora Sra. Ferré diu que per al proper any ja ho veuran;
però, als veïns els preocupa la situació actual. El Regidor Sr. Daniel Forcadell diu que
es va trobar amb més de 60 expedient iniciats i paralitzats amb els quals ha començat a
tramitar, evidentment iniciats massa tard, el que causa els problemes evidents.
- Sobre l’adquisició dels terrenys del Cetecom pregunta si la seva adquisició es farà
efectiva. El Sr. Alcalde respon que la voluntat política d’adquirir els terrenys sobre els
quals s’ha construït un edifici amb un valor superior al milió d’euros es manté,
respectant l’acord al que es va arribar amb l’administració concursal de la societat
propietària dels terrenys, compra per a la qual hi havia consignació pressupostària. En
prendre possessió l’actual equip de govern es va trobar amb la necessitat de procedir a
la construcció d’un nou bloc de nínxols, puix només en quedaven 3 de lliures i a
l’arranjament dels aparells de climatització de la residència d’esportistes, actuacions per
a les quals ha hagut de modificar el pressupost tirant de la consignació per l’adquisició
de terrenys. A més en demanar una nota al registre de la propietat sobre els terrenys
esmentats va aparèixer una anotació preventiva d’embarg per import de 60.000 euros,
amb la qual cosa no se sap quin serà el preu definitiu per la seva adquisició, si 90 o 150
mil euros: Això si, sigui quin sigui el preu definitiu la voluntat d’adquirir-los és ferma i
es manté. La Regidora Sra. Ferré diu que davant les informacions contradictòries que
havia rebut, va demanar informe per escrit , restant més tranquil·la amb l’explicació del
Sr. Alcalde i la ratificació de la voluntat d’adquirir els terrenys., Acaba el Sr. Alcalde
que poden estar absolutament tranquils.

- S’ha procedit a la contractació del personal que normalment tots els estius es contracta
com a reforç de la brigada, pregunta si s’ha seguit algun criteri per escollir les persones
a contractar o, legítimament, s’ha contractat a qui ha semblat més convenient. El Sr.
Alcalde respon que de les contractacions, s’han renovat a 3 persones ja contractades, per
quant el Cap dels serveis així ho va recomanar i de les altres 2 persones contractades, es
va demanar un llistat a serveis socials de persones que rebent ajuts podien encaixar en el
perfil, ja que 6 setmanes de contracte el podria resultat d’ajuda.
- Demana que consti haver-se rebut la interlocutòria del Jutjat de lo contenciós
administratiu de Tarragona declarant la fermesa de la sentència dictada en el recurs
contenciós interposat per la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya contra un
acord del Ple de l’Ajuntament, la qual cosa demostra que les coses es feien be. El Sr.
Alcalde diu que la sentència ha estat dictada en un recurs contra l’acord del Ple referent
a les declaracions de compatibilitat de personal de l’Ajuntament sobre el qual els Grups
de CIU i Esquerra va votar a favor en considerar que es devia aplicar la legislació
catalana amb preferència a l’espanyola. El Regidor Sr. German Ciscar diu que aquesta
sentència fa que si estiguéssim a Vinaròs l’Ajuntament s’estalviaria 50.000 €, que són
les retribucions que perceben uns quants treballadors de l’Ajuntament (amb el sous més
alts) que a més tenen declarada la compatibilitat per l’exercici d’activitats privades i que
amb l’aplicació de la legislació espanyola deurien veure retallat el complement específic
que perceben. No és una sentència que defensi els drets dels treballadors municipals,
només a uns quants privilegiats i per això seguiran lluitant per aconseguir que no
segueixi passat, com s’ha fet en altres ajuntament de Catalunya. La Regidora Sra. Ferré
diu que les decisions judicials han de respectar-se.
- Finalment informa que arran del recurs de la Generalitat s’ha aixecat la suspensió
cautelar per poder fer tientes amb públic, que és una bona notícia.
URGÈNCIES.
S’aprova per la unanimitat dels membres del Ple, la urgència de les qüestions no
incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE RECONEIXEMENT AL CAMÍ
DE SANT JAUME DE L’EBRE AL SEU PAS PER AMPOSTA.
Defensada la moció pel Sr. Alcalde, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els
Grups polítics municipals, acorda aprovar la moció que es transcriu a continuació:
“Atès que l’aposta pel Camí de Sant Jaume de l’Ebre (Camino de Santiago) s’inscriu en
la política del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que
fomenta el desenvolupament d’un turisme ètic, sostenible, responsable i accessible ...
Atès l’aval i el reconeixement de que gaudeix el Camí de Santiago a nivell europeu i
mundial, i que el camí de Santiago és un gran itinerari cultural europeu, avalat pel
Consell d’Europa, sent Patrimoni mundial de la UNESCO ...
Vist l’èxit aclaparador dels diferents camins de Santiago, que s’han convertit en uns
dels grans itineraris culturals més transitats del món, independentment de la seva
significació estrictament religiosa, transformant al Camí, en els darrers anys, en un
veritable fenomen social ...
Vist l’èxit del camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) entre els catalans i l’acceptació

que té a Catalunya, on segons les dades publicades a les webs oficials, entre el 8% i el
10% dels pelegrins que anualment aconsegueixen la compostel·lana són catalans ...
Atès que el Camí de Sant Jaume de l’Ebre (Camino de Santiago) al seu pas pel municipi
d’Amposta transcorre pels carrers de la nostra ciutat entrant pel Pont de Nazareth i
seguint pel Molí d’Adell, carrer Riocabo, Passeig del Riu, plaça de la Pau, carrer de
Sant Joan, Plaça d’Espanya, carrer Estudis, carrer Sant Antoni, Plaça de Santa Susana,
Castell, passeig Buenos Aires i sortint pel malecó del Canal de la Dreta en direcció
Torre de la Carroba i Vinallop, tram perfectament senyalitzat ...
Atès que una vintena d’associacions d’amics del Camí tenen la seva seu a Catalunya, i
tenen cura de la conservació de diversos trams del camí, de la seva senyalització, de
l’edició de guies i de l’atenció als pelegrins que volen començar a caminar des de
Catalunya, i que entre aquestes destaca l’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume
de l’Ebre – Montsià ...
Atès que l’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre – Montsià ofereix als
nombrosos pelegrins i caminants catalans l’oportunitat de començar la seva ruta al
Muntell de les Verges en el municipi de Deltebre o des de la nostra ciutat, per
aconseguir que aquesta ruta de l’Ebre sigui una part reconeguda dins el camí a
Catalunya ...
Atès que el proper 25 de juliol de 2015 es complirà el 10è Aniversari de la creació
oficial de l’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià, amb seu
oficial a la ciutat d’Amposta i que seria convenient donar a aquest Camí de Sant Jaume
de l’Ebre una promoció extraordinària ...
Atès que l’Ajuntament d’Amposta col·labora de manera continua amb l’Associació
d’Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre – Montsià, per tal que pugui portar a terme
les seves activitats i que es reconegui aquest tram del Camí,
A proposta de l’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre – Montsià, tots
els Grups polítics de l’Ajuntament d’Amposta proposen al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Reconèixer la feina que desenvolupa l’Associació d’Amics del Camí de Sant
Jaume de l’Ebre, per la seva tasca de difusió, de recuperació i senyalització del citat
camí, i el seu treball voluntari d’atenció als pelegrins que volen començar a caminar des
de Catalunya passant per al nostra ciutat.
SEGON. Reconèixer el caràcter històric i cultural del Camí de Sant Jaume de l’Ebre
(Camino de Santiago) al seu pas per la nostra ciutat, i protegir la seva memòria, amb la
voluntat de donar a conèixer a les ciutadanes i ciutadans d’Amposta el seu recorregut i
difondre la seva transcendència històrica, social i cultural.
TERCER. Donar trasllat dels següents acords al Departament de Cultura i a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Innovación e
Indústria de la Xunta de Galicia, a la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, a la Federació
d’Amics del Camí de Sant Jaume a Catalunya i a l’Associació d’Amics del Camí de
Sant Jaume de l’Ebre – Montsià.”
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les vint-i-una hores i quinze 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,

