ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2015.
SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:
Sr. Adam Tomàs i Roiget.
Regidors membres:
Sra. Inés Martí i Herrero
Sr. Ramon Bel i Serrat
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sra. Rosa Isabel Recio i Daga
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 catorze d’octubre de dos mil quinze.
Essent les vint hores i cinc minuts 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 extraordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió plenària ordinària del dia 28 de setembre de 2015
2. Aprovació del compte general exercici 2014
3. Donar compte al ple de l'informe d'intervenció relatiu als informes d'objeccions
emesos durant l'exercici 2014, en compliment d'allò establert a l'article 218 TRLRHL
4. Aprovació inicial modificació ordenances fiscals
5. Aprovació inicial de la derogació de l'ordenança Fiscal número 43, reguladora de la
Taxa pel Centre de Tecnificació, i de la imposició i ordenació del preu públic per la

prestació del servei públic del centre de tecnificació, així com de la seva ordenança
reguladora
6. Aprovació inicial de la imposició i ordenació de la taxa pels drets d'examen, així com
de la seva ordenança fiscal reguladora
7. Moció d'Alcaldia de Suport per exigir una nova Llei reguladora del dret a l'habitatge
que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional
8. Moció del grup municipal CIU per rebaixar l'IBI Rústic i incloure en el pressupost
del 2016, unes partides específiques per destinar-les a la millora de l'activitat agrícola
9. Moció del grup municipal CIU de suport al President Mas, l'Expresidenta Ortega i la
Concellera Rigau, amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9N
10.
Moció d'Alcaldia de Suport a la Creació de la Prestació “ Garantia + 55 “
11.
Moció del grup municipal PSC a l'Ajuntament d'Amposta per Rebaixar l'IBI
Urbà ( la contribució ), en un 10% per arribar en quatre anys al 20%
12.
Moció del grup municipal PSC a l'Ajuntament d'Amposta per No Judicialitzar
la Política a Catalunya
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'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 28
DE SETEMBRE DE 2015
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària duta a terme el
dia 28 de setembre de 2015.
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2014
Complimentat el tràmit legal d’exposició al públic de dit Compte General, previst a
l’article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i no havent-se presentat reclamacions al
mateix.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, el Ple de la Corporació
per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres presents del Grup d’EA – AM, dels 7
membres del Grup de CiU, del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 2 membres de
Grup del PSC – CP , acorda:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament d’Amposta corresponent a
l’exercici econòmic 2014 en els termes que consten a l’expedient, integrat pels comptes
anuals del propi Ajuntament, de les seves societats mercantils de capital íntegrament
municipal (Hospital Comarcal Amposta, GURSAM) i la documentació complementària
legalment establerta.
SEGON. Rendir al Tribunal de Comptes els comptes aprovats.
Intervencions dels membres
El Regidor Sr. Francesc Miró, diu que el seu grup s’abstindrà entenent que és un
document tècnic i es suposa que ha estat ben elaborat per la Interventora, però respon a
l’execució d’un pressupost que ells no van aprovar i a més no s’ha complert el temps
reglamentari, ja que s’hauria d’haver dictaminat abans del maig de 2015. Diu que no
podem ser els primers en no complir els terminis, quan es demana a totes les entitats i a

tothom que els compleixin. Tot i això entenen que no ha estat la voluntat de l’actual
equip de govern, perquè forma part de l’anterior, però no el poden aprovar i per això
s’abstenen.
DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ RELATIU ALS
INFORMES D'OBJECCIONS EMESOS DURANT L'EXERCICI 2014, EN
COMPLIMENT D'ALLÒ ESTABLERT A L'ARTICLE 218 TRLRHL
A continuació es dona compte de l’informe d’Intervenció relatiu als informes
d’objeccions emesos durant l’exercici 2014 en compliment d’allò establert a l’article
218 del TRLRHL segons el qual:
“L’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, incorporat per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, disposa
que “ El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados,
así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la
función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de
la correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.
El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno
de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación
deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local.”
Conseqüentment, a continuació es presenta quadre resum dels informes
desfavorables emesos per la Intervenció Municipal referits a l’execució pressupostària
de l’exercici 2014. S’adjunten a l’expedient, com a document annex els propis informes
emesos.
INFORMES DESFAVORABLES INTERVENCIÓ EXERCICI 2014
IMPORT
Data
Assumpte
28/01/2014 Expedient nòmina mes de gener 2014
330.341,42
27/02/2013 Expedient nòmina mes de febrer 2014
342.707,31
Expedient d'aprovació justificació primer pagament conveni
26/02/2014 Associació Defensa Animals Abandonats i ordenació pagament
1.625,00
Expedient d'aprovació justificació segon pagament conveni
18/03/2014 Associació Defensa Animals Abandonats i ordenació pagament
1.625,00
Expedient reconeixement extrajudicial de crèdit, factures anys
18/03/2014 anterios. Ple de març
2.562,67
Expedient d'encàrrec de gestió del servei de transport
26/03/2014 domiciliari a FUSSMONT
26/03/2014 Expedient d'encàrrec de gestió del servei de d'asssitència

26/03/2014
03/04/2014
26/04/2014
08/05/2014
08/05/2014
28/05/2014

28/05/2014
28/05/2014
10/06/2014
18/06/2014
30/06/2014
02/07/2015

10/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
24/07/2014
19/08/2014
21/08/2014
27/08/2014
15/09/2014
15/09/2014

22/09/2014
23/09/2014
25/09/2014
25/09/2014

domiciliari a FUSSMONT
Expedient nòmina mes de març de 2014
Expedient d'aprovació justificació tercer pagament conveni
Associació Defensa Animals Abandonats i ordenació pagament
Expedient nòmina mes d'abril de 2014
Expedient d'aprovació justificació quart pagament conveni
Associació Defensa Animals Abandonats i ordenació pagament
Informe omissió fiscalització atorgament subvenció directa no
prevista al pressupost en favor del Sr. José Hidalgo Salas
Expedient nòmina mes de maig de 2014
Expedient aprovació justificació conveni entre l'Ajuntament
Amposta, l'entitat Foment d'Art i Cultura i la Fundació
Catalunya La Pedrera, i ordenació pagament
Expedient aprovació premis segona edició concurs aparadors d
ela VI Festa del Mercat a la Plaça
Expedient reconeixement extrajudicial de crèdit, factures anys
anteriors. Ple de juny
Expedient d'aprovació justificació cinqué pagament conveni
Associació Defensa Animals Abandonats i ordenació pagament
Expedient nòmina mes de juny de 2014
Informe omissió fiscalització atorgament subvenció directa no
prevista al pressupost en favor del Bisbat de Tortosa
Expedient aprovació despeses de desplaçament en favor de les
Sres. Eva Casanova, Núria de Santiago i Laia Ferreres per la
presentació d'un espot a Barcelona
Expedient d'aprovació justificació sisé pagament conveni
Associació Defensa Animals Abandonats i ordenació pagament
Expedient aprovació deutes en concepte de seguretat social i
IRPF de GURSAM
Expedient nòmina mes de juliol de 2014
Expedient d'aprovació justificació seté pagament conveni
Associació Defensa Animals Abandonats i ordenació pagament
Expedient aprovació pagament premis de la biennal ciutat
d'Amposta
Expedient nòmina mes d'agost de 2014
Expedient d'aprovació justificació vuité pagament conveni
Associació Defensa Animals Abandonats i ordenació pagament
Informe omissió fiscalització otorgament subvencions en favor
de les penyes taurines
Expedient aprovació relació d'obligacions número 375 de 19
setembre 2014, en concepte de factures empresa AMS
Assistència Legal, SL
Expedient nòmina mes de setembre de 2014
Expedient d'atorgament subvenció directa en favor d'AFAM
per la celebració berenar popular
Expedient d'atorgament subvenció directa en favor de l'Escola

352.410,23
1.625,00
347.281,49
1.625,00
200,00
345.003,91

800,00
300,00
2.267,93
1.625,00
661.869,34
300,00

450,00
1.625,00
1.676,89
351.435,55
1.625,00
4.000,00
337.609,17
1.625,00
800,00

2.459,00
344.557,42
1.000,00
1.000,00

25/09/2014

02/10/2014
03/10/2014
10/10/2014
10/10/2014

20/10/2014

20/10/2014
27/10/2014

30/10/2014

04/11/2014

10/11/2014
13/11/2014

21/11/2014

25/11/2014
26/11/2014
12/12/2014

16/12/2014
17/12/2014
17/12/2014

Miquel Granell per la celebració del 50è aniversari de l'escola
Expedient d'atorgament subvenció directa en favor de
l'Associació de Veïns Barri del Centre per la realització d'actes
benèfics a la lira
Expedient d'atorgament subvenció directa en favor de
CETECOM per continuar en la posada en marxa i
funcionament del centre
Expedient aprovació factura A-1018 de FUSSMONT en
concepte serveis SAD mes d'agost
Expedient aprovació factura A-1020 de FUSSMONT en
concepte serveis menús SAD mes d'agost
Expedient d'aprovació justificació nové pagament conveni
Associació Defensa Animals Abandonats i ordenació pagament
Expedient aprovació relació d'obligacions número 419 en
concepte de confecció nòmines en favor d'AMS Assistència
Legal SL
Expedient aprovació relació d'obligacions número 426 en
concepte factura menús i serveis SAD mes de setembre
FUSSMONT
Expedient nòmina mes de d'octubre de 2014
Expedient aprovació relació d'obligacions número 441 en
concepte de expedient assesorametn socio laboral AMS
Assistència Legal SL
Expedient aprovació justificació conveni entre l'Ajuntament
Amposta i la Fundació Abadia de Montserrat i ordenació
pagament
Informe omissió de fiscalització atorgament subvenció directa
no prevista nominativament al pressupost en favor de
l'Associació Cultural Eqüestre Amposta
Expedient d'aprovació justificació desé pagament conveni
Associació Defensa Animals Abandonats i ordenació pagament
Expedient aprovació relació d'obligacions número 481 en
concepte de prestació serveis confecció nòmina empresa AMS
Assistència Legal SL
Expedient aprovació relació d'obligacions número 489 en
concepte menús i servei SAD mes d'octubre de 2014
FUSSMONT
Expedient nòmina mes de novembre de 2014
Expedient aprovació relació d'obligacions número 509,
relatives a l'emrpesa AMS Assistència Legal SL
Expedient aprovació relació d'obligacions número 518 en
concepte de menús i serveis SAD novembre 2014
FUSSMONT
Expedient nòmina mes de desembre de 2014
Expedient aprovació Relació de Llocs de Treball Ajuntament
Amposta

822,80

29.000,00
8.483,17
632,40
1.625,00

2.459,00

9.671,67
332.812,55

1.270,50

600,00

300,00
1.625,00

2.459,00

10.260,49
336.302,69
2.459,00

9.634,73
656.068,69

18/12/2014

31/12/2014

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
12/01/2015

12/01/2015
12/01/2015

13/01/2015
16/01/2015

Informe complementari al informe de 17/12/2014 en relació a
l'aprovació de la Relació de Llocs de Treball Ajuntament
Amposta
Expedient aprovació relació d'obligacions número 573,
corresponent a factures de l'empresa ISS Facility Services en
concepte d'hores de reforç neteja C.Tecnif
Expedient d'atorgament subvencions directes no previstes
nominativament al pressupost en favor de les penyes taurines
així com la seva justificació
Aprovació justificació presentada pel Sr. José Hidalgo Salas
per la realització exposició fotografia
Aprovació relació d'obligacions número 541 en concepte
d'hores de SAD i menús SAD de FUSSMONT
Aprovació justificació quart termini conveni col·laboració amb
Creu Roja Amposta
Aprovació compte justificatiu subvenció en favor de
l'Associació Lliga contra el càncer, en virtut de les bases
aprovades
Aprovació compte justificatiu conveni de col·laboració amb el
Club Nàutic Amposta anys 2012 a 2015
Aprovació compte justificatiu Club Patinatge Artístic Amposta
programa A.1 i Club natació programes A.1, A.2 i A.3, en
virtut bases aprovades
Aprovació compte justificatiu conveni de col·laboració amb
l'Associació de Restauradors d'Amposta

989,54

800,00
200,00
8.280,63
3.966,68

2.750,00
4.250,00

5.313,00
1.786,55

Per tot l’exposat el Ple de la corporació El Ple de la Corporació resta assabentat i mana
que el present informe s’elevi al Tribunal de Comptes.
Intervencions dels membres
El Regidor d’Hisenda, Sr. Tomàs Bertomeu explica que l’import més important feia
referència a nòmines i des de que estant al govern, han donat instruccions per a que es
vagi subsanant, entenen que a partir d’aquest mes d’octubre això ja estarà arreglat i la
resta són imports mínims que tenen solució i per a l’any vinent es podran solucionar.
APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS
Com tots els anys, es presenta a la consideració del Ple la modificació de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs per l'any 2016, amb l'objectiu d'aconseguir els ingressos
necessaris per finançar adequadament els serveis i activitats municipals previstos per
l'any vinent i adaptar el redactat a la legalitat vigent i a la realitat econòmica, tot i tenint
en compte el context de crisi econòmica que condiciona el finançament local.
Després d'analitzar els costos dels serveis i les activitats municipals previstos per l'any
2016 així com la estructura financera de l'Ajuntament.
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals sobre el procediment per a l'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

I vistos els informes d’Intervenció i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de la
Corporació amb els vots a favor dels 11 membres presents del Grup d’EA – AM, i del
membre del Grup de PxC, l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, i el vot en contra
dels 2 membres de Grup del PSC – CP , acorda:
PRIMER: Aprovar provisionalment per l'any 2016 la modificació de les següents
ordenances fiscals: OF número 1 reguladora del Impost sobre Béns Immobles, OF
número 3 reguladora del Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, OF número 5
reguladora del Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, OF número 7
reguladora de la taxa per expedició de documents, OF número 11 reguladora de la taxa
per la concessió de llicències urbanístiques, i OF número 14 reguladora de la taxa per la
recollida d’escombraries, segons el següent detall:
OF. Número 1, IBI: es proposa modificar a la baixa el tipus de gravamen corresponent
als bens de naturalesa rústega, passant del 0,86 al 0,77.
OF. Número 3, IVTM: s’ajusta el redactat de l’article 4 apartat 3, relatiu a les
bonificacions. En concret es modifica el redactat de les bonificacions corresponents als
vehicles històrics i als vehicles de més de 40 anys, i s’incorporen dues bonificacions
segons el següent detall: Tindran una bonificació del 50 per 100 de la quota del impost
els vehicles que utilitzin GLP (Gas Liquat de Petroli) i els denominats híbrids (motor
elèctric-combustió interna amb gasolina, diesel o gas), durant el termini dels 5 primers
exercicis des de la data de la seva matriculació. Tindran així mateix una bonificació del
75 per 100 de la quota del impost els vehicles amb motor elèctric durant el termini dels
5 primers exercicis des de la data de la seva matriculació.
OF. Núm. 6, ICIO i OF. Núm. 11, taxa per la concessió de llicències urbanístiques: es
proposa la modificació del redactat d’aquestes dues ordenances d’acord amb el detall
que hi consta com a annex.
OF. Núm. 7, Taxa per expedició de documents: es proposa modificar l’article 7 relatiu a
les tarifes.
OF. Núm 14, Recollida escombraries: es proposa la modificació de l’article 6é relatiu a
la quota tributària, incrementant les tarifes a aplicar a les grans superfícies. A més a
més, es proposa la modificació de l’articulat de l’article 5é regulador de les exempcions
als efectes d’ajustar-lo a la realitat actual.
SEGON: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament
aprovats.
TERCER: Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària
per l’Ajuntament.

QUART: Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.
Intervencions dels membres
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta que la major part li sembla bé però segons ell
la rebaixa del 6% de l’IBI a qui més beneficia és a bancs i especuladors i proposa un pla
d’ajut per a pagar la contribució amb dos opcions. Si la recapatació de l’IBI són uns 6,6
Milions d’Euros:
a) Un 2 % d’aquesta recaptació, és a dir, 150.000 € suposaria un ajut de 150,00 € a
unes 1000 famílies
b) Un 4 % d’aquesta recaptació, és a dir, 300.000 € suposaria un ajut de 150,00 € a
unes 2000 famílies
Comenta que aquests 300.000,00 € és menys de la quantitat que el Banc Popular deu a
l’Ajuntament d’Amposta o també es podrien recuperar els diners que ens deuen alguns
dels especuladors que aquests últims anys no han pagat l’IBI, serien dues formes de
finançar aquest pla d’ajut.
Aquesta rebaixa d’IBI seria una discriminació positiva que a més deixaria fora a bancs,
especuladors i a gent que es guanya molt bé la vida. Aquest pla d’ajut podria arribar al
70% de la població que cobra com a molt 1.000 euros al mes. Creu que s’ha de valorar
l’esforç que fa molta gent per poder arribar a final de mes i per poder pagar la
contribució. Aquest pla d’ajut significaria que les rebaixes d’IBI serien les més
importants de Catalunya i que repercutiria a les famílies als mesos de gener i febrer de
2016.
El Sr. Alcalde respon que la voluntat de l’equip de govern és crear un pla d’ajuts per a
les famílies, però comenta que això ja s’estudiarà al Ple de pressupostos. Comenta que
ells es van comprometre a baixar la contribució i amb la proposta d’ordenances fiscals
que presenten ho estant complint.
El Sr. German diu que amb el Pla d’ajuts s’evitaria que de les rebaixes d’IBI se’n
beneficien els bancs i caixes i diu que ell aprovarà aquest 6% si el Pla d’Ajut que
proposa s’estudia per tirar-lo endavant.
El Sr. Alcalde diu que tenen tota la voluntat de baixar la pressió fiscal a les famílies que
ho passen més malament, estant buscant la progressivitat d’allò que paguem. No volen
perdonar res als bancs. Per tot això, l’equip de govern té la voluntat de parlar amb tots
els grups per consensuar propostes com aquesta de cara a aprovar els pressupostos de
l’any 2016.
El Regidor Francesc Miró, comença dient que s’ha perdut una oportunitat pel diàleg per
arribar a un acord per poder aprovar les ordenances fiscals per a l’any que ve. Comenta
que els van presentar la proposta d’ordenances, 36 hores abans del Ple i sis hores abans
de convocar la comissió, sense complir els terminis. Comenta que per part del seu grup
tenen tota la voluntat d’arribar a un acord. Avança que com les ordenances no es poden
aprovar per separat, el seu grup no li donarà suport. Entre els motius per no donar
suport, explica hi ha una sèrie d’impostos i taxes de les que haurien volgut parlar per
poder arribar a un acord, fer un pla d’ajust i poder-les rebaixar, entre les quals, una de

les que els demana molta gent, és que no es facin pagar 4,5 € per un certificat
d’empadronament, ja que hi ha famílies que no s’ho poden pagar i és un dels documents
més sol·licitats. Creu que en aquest aspecte han perdut una oportunitat. D’altra banda i
pel que fa a l’impost sobre vehicles també n’haurien volgut parlar, ja que per desgràcia
als vehicles eficients nomes poden arribar la gent amb més recursos, tot i que sap que
s’ha de mirar pel Medi Ambient, també s’haurien pogut mirar altres aspectes que
afectessin a més gent.
Respecte a l’IBI, comenta que el grup dels socialistes porten una moció que segurament
l’equip de govern votarà en contra, perquè proposen rebaixar l’IBI un 10 %. La única
rebaixa que es notarà serà la imposada pel govern de l’Estat per Real Decret Llei, on la
ciutadania d'Amposta es veurà beneficiada d’una rebaixa del 6%, la qual, anteriors
governs, ja haurien pogut rebaixar d’alguna forma. També els hagués agradat algun
tipus de bonificació respecte a la gent que està en situació vulnerable. El govern del PP
fa quatre anys, com la majoria d’ajuntaments eren del PP i el Fons de Cooperació Local
havia baixat, per trams de revisió cadastral va pujar un 6% i aquí és on s’ha perdut una
oportunitat de rebaixar-ho i tornar a una situació normal.
Pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries, s’hauria pogut treballar més i fer altres
mesures però no han pogut per haver-se entregat la documentació amb tant poc temps.
Torna a dir que com la modificació de les ordenances es porta de forma conjunta,
votaran en contra.
Acaba dient que són conscients que és temps d’estar al costat de la ciutadania i no fer
grans inversions i en aquest sentit creu que l’Ajuntament d’Amposta hauria d’apostar
més fort.
El Sr. Alcalde diu al Sr. Miró que té tota la raó pel que fa al termini d’entrega de la
documentació, li demana disculpes i li promet que no tornarà a passar, però explica que
les ordenances fiscals s’havien d’aprovar. s’ha anat molt ràpid i no han pogut complir
els terminis. Comenta que li hagués agradat consensuar les taxes.
Pel que fa als ingressos, explica que l’equip de govern té un projecte i no poden rebaixar
l’IBI un 10% com proposen els socialistes i menys comprometre’s a rebaixar-lo un 20%
en quatre anys, ja que suposaria 1.500.000 € menys d’ingressos.
Diu que són les primeres ordenances que aproven, que només fa 4 mesos que estant al
govern i que li trasllada les seves disculpes pel que fa als terminis d’entrega de
documentació.
Pel que fa a la resta, li comenta que no hi ha molts ajuntaments que el primer any de
govern facin una rebaixa del 10% de l’IBI i li recorda al Sr. Miró que quan va ser
Alcalde de Godall del 2003 al 2013, va pujar l’IBI fins a 1,02 %, i el va baixar els
últims dos anys de legislatura. El Sr. Alcalde diu que assumeix que el tipus impositiu de
l’IBI és molt alt i es compromet a baixar-lo però no un 10 %.
Respecte a les escombraries, diu que hi ha dèficit perquè no es cobreix el cost que
realment tenen. El que han fet és aplicar una mesura que pugui beneficiar a unes 300
famílies. Explica que estant reorganitzat les escombraries a nivell de territori a través
del COPATE, no volen córrer més riscos i que quan això es solucioni es mirarà com
ajudar a la gent que realment ho necessiti, per això, de cara al pressupost, s’asseuran per
veure les fórmules més progressives per arribar al màxim de famílies.
El Sr. Francesc Miró li respon a l’Alcalde i li diu que és bastant previsible ja que no és
la primera vegada que li recorda l’Ajuntament de Godall. Explica que fa anys que a

Godall les ordenances s’aproven per unanimitat. I fins hi tot quan no va guanyar per
majoria, les ordenances fiscals també s’aprovaven per majoria. Comenta que a Godall
s’han fet moltes coses sense aplicar contribucions especials i que s’ha ajudat a molta
gent i que tant de bo a Amposta es donessin el nivell de prestacions socials que es
donen a Godall Li demana a l’Alcalde que no recorreixi més a l’Ajuntament de Godall
perquè estant a l’Ajuntament d'Amposta.
Respecte a la brossa diu que s’ha de fer una redistribució, no li ha dit que les baixi, li
diu a l’Alcalde que han tingut falta de diàleg i temps suficient per a seure i parlar. Que
no li serveix l’excusa de que són nous i això no ho han de pagar els ampostins.
Finalment, diu a l’Alcalde que si vol pot comptar amb la seva experiència.
L’Alcalde matisa, que la referència a que són nous, era pel tema de l’entrega de la
documentació i la referència a Godall era perquè el Sr. Miró havia estat a l’alcaldia i
sabia perfectament el què és tenir responsabilitats i no li pot demanar a l’Alcalde que
assumeixi una baixada de l’IBI quan ell tampoc ho va fer. Pel que fa a les ajudes a la
gent, l’Alcalde diu que ells també en donaran, però que això es tractarà al Ple de
pressupostos.
El Sr. Miró, diu que si volen una bonificació o exempció se n’ha de parlar ara, no al Ple
dels Pressupostos.
Explica que els últims dos anys que va ser Alcalde van baixar els impostos i van
aprovar ajudes, com per exemple 8.000 € per a beques a Universitaris i Master en un
pressupost d’1 milió d’euros, quant Amposta destina el mateix ( 8.000€) amb un
pressupost de 21M€ i a més a més a Godall es paguen els llibres a tots els escolars
.Comenta que en aquest Ple s’hagués pogut tractar el tema de les ajudes i diu que si al
Ple dels pressupostos ho incorpora, potser llavors ho votaran a favor però que si pugen
els impostos per a altres despeses o per a no reduir la despesa, no, ja que no veu cap pla
d’ajust.
Tot i això li diu a l’Alcalde que és millor que les ordenances fiscals i el pressupost
s’aprovin amb el màxim consens possible i que ja esta bé que s'excuse en que fa poc que
estan al govern perquè l'acord que es pren avui afectarà als ciutadans tot l'any que ve.
El Sr. Alcalde recorda al Sr. Miró, que si a Godall feia coses era perquè pujava l’IBI i
ells ara fan la rebaixa del que consideren més convenient ja que tenien el compromís de
rebaixar la pressió fiscal i ho han fet.
La Regidora Isabel Ferré en primer lloc vol fer un matís perquè ha llegit una nota de
premsa abans d’entrar al Ple on el titular anunciava una baixada de l’IBI quan en realitat
el que es baixa és l’IBI rústic com ha explicat ara l’Alcalde i amb el qual estant molt
d’acord.
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament d'Amposta no ha fet nota de premsa,perquè la nota
de premsa es farà després del Ple. Comenta que de la roda de premsa els mitjans han tret
el que han tret ja que això ells no ho han dit.
La Sra. Isabel Ferré diu que en termes generals les ordenances fiscals que es proposen li
semblen bé però hi ha dos coses que no estant d’acord. La taxa de recollida
d’escombraries feia tres anys que es venia rebaixant a Amposta. És una taxa amb molt
de recorregut i moltes opcions per poder abarcar a tota la ciutadana. Comenta que
l’equip de govern ha optat per una exempció per a unes 300 famílies i al seu grup li
hagués agradat que s’hagués fet una incidència al petit comerç i no només a les zones
industrials, sobretot al comerç ubicat al casc antic per tal de dinamitzar el comerç. Si no

ho fa via ordenances ho demanaran al Ple dels pressupostos que es faci alguna acció per
als petits comerços com ja ho estàvem preparant abans de sortir del govern. Amb tot
l’exposat comenta que el seu grup s’abstindrà.
El Sr. Alcalde diu que pel que fa al petit comerç es mantenen les bonificacions que ja hi
havia i s’han afegit les de la indústria. Comenta que la seva opció ha estat bonificar a les
famílies amb menys recursos i no creu que hi hagi molt de recorregut amb aquesta taxa,
que seran prudents amb la taxa d’escombreries fins que es vegi com ho recaptarà el
COPATE.
APROVACIÓ INICIAL DE LA DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ, I
DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ, AIXÍ COM DE LA SEVA
ORDENANÇA REGULADORA

Atès que des del Departament de Intervenció i l’Oficina de Gestió de Tributària s’ha
portat a terme l’estudi de les ordenances reguladores de preus públics, detectant-se la
necessitat d’adaptar el seu articulat a la legislació actual vigent.
Atès el que disposen els articles 41 a 47 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la memòria econòmica financera presentada pel Director del Centre de
Tecnificació Esportiva.
I vistos els informes d’Intervenció, el Ple de la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER. Deixar sense efectes l’ordenança fiscal número 43, reguladora de la taxa pel
centre de tecnificació.
SEGON: Aprovar provisionalment l’ordenança número 54, reguladora del preu públic
per la prestació del servei públic del centre de tecnificació.
TERCER: Acordar la imposició i ordenació del preu públic per la prestació del servei
públic del centre de tecnificació, d’acord amb les tarifes fixades a l’ordenança.
QUART: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de dita ordenança reguladora durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament
aprovats.
CINQUÉ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària
per l’Ajuntament.
Intervencions dels membres
El Regidor Sr. Tomàs Bertomeu explica que és un tema legal, que es deixa sense
efectes l’ordenança fiscal número 43 i la mateixa es substitueix per un preu públic.
D’acord amb l’informe dels tècnics, s’intenta buscar l’equilibri per a que el preu estigui
ajustat al seu cost.
APROVACIÓ INICIAL DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LA TAXA PELS
DRETS D'EXAMEN, AIXÍ COM DE LA SEVA ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA
En ús de les facultats concedides per l’article 133.2 i 142 de la Constitució, i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local i
d’acord amb allò establert als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, és
voluntat d’aquest Ajuntament acordar l’establiment de taxes per drets d’examen i
participació en proves selectives per cobrir llocs de treball vacants en aquesta
Corporació.
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals sobre el procediment per a l'aprovació i

modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. Vist el informe
emès per la Secretaria, de data 7 d’octubre de 2015, el informe econòmic financer
elaborat per la Interventora en data 8 d’octubre de 2015, i el informe general de la
Intervenció de dita data.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 11 membres presents
del Grup d’EA – AM i del membre del Grup de PxC, l’abstenció dels 7 membres del Grup
de CiU i el vot en contra dels 2 membres de Grup del PSC – CP , acorda:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per drets d’examen i
participació en proves selectives, així com l’ordenança núm. 55 reguladora la mateixa,
que obra a l’expedient.
SEGON: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança número 55, durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament
aprovats.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària
per l’Ajuntament.
QUART.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.
Intervencions dels membres
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el Grup del PSC-CP, votaran en contra perquè
degut a la precarietat laboral que hi ha, molta gent l’únic recurs que té és buscar feina a
les places que ofereix l’Ajuntament d'Amposta i 10 € per a la gent amb nivells baixos,
són molts diners i creu que ens ho podríem estalviar i demana a l’equip de govern que
ho reconsideri. Finalment diu que a Godall aquesta taxa no la tenen.
MOCIÓ D'ALCALDIA DE SUPORT PER EXIGIR UNA NOVA LLEI
REGULADORA DEL DRET A L'HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES
DE MÍNIMS PER FER FRONT A L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL
El Sr. Alcalde presenta la moció i explica que davant la regulació del ROM respecte la
presentació de mocions s’ha presentat com una Moció d’Alcaldia però que ja no es farà
més d’aquesta forma. Comenta que han fet ús d’aquesta tècnica per tal de presentar
mocions d’entitats o associacions per tal de que no s’identifiqui en un partit polític i
puguin acollir-se la resta de grups per presentar-la.

Tots els grups polítics acorden presentar-la conjuntament i s’aprova per unanimitat la
moció que es transcriu a continuació:
Exposició de motius
I - L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en
la vida de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques sobrevingudes no
poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha provocat que
moltes famílies no puguin fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del seu
habitatge habitual.
Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers de
persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar
situacions de gran vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social,
econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el primer
trimestre del 2015 s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions hipotecaries,
8.178 en el primer trimestre de 2015. A aquestes alarmants xifres cal afegir l’augment
de les dificultats per fer front al pagament del lloguer que cada vegada afecta a més
persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 desnonaments des
de l’inici de la crisi al 2007 fins el primer trimestre de 2015 i només en el primer
trimestre de 2015 s’han executat 9.917 desnonaments.
Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que
s’incrementa per l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i especulatiu i per la
manca d’un parc públic d’habitatges socials que representa menys d’un 2% de
l’habitatge construït. Aquesta situació constitueix una anomalia en el context europeu.
A més, com denuncia l’informe “Emergència habitacional a l’Estat espanyol”, elaborat
per l’Observatori DESC i la Plataforma dAfectats per la Hipoteca, aquesta situació
empitjora pel fet de que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit, un
13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos buits segons el cens estatal d’habitatge de
2011).
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troben gran part de la
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatge.
Una forma de fer efectiu el dret a l’habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat
social de qui s’ha vist obligat a aquesta forma d’accés a l’habitatge.
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa energètica,
entesa com la dificultat per poder fer front al pagament de factures dels subministres
bàsics d’electricitat, aigua i gas. Els preus d’accés i consum d’aquests subministres, que
han crescut de forma exponencial, s’han tornat inassequibles per una part important de
la ciutadania.
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per
les entitats financeres i les empreses subministradores.
II - La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11) estableix “el dret de tota persona a un
nivell de vida adequat per a sí mateixa i la seva família, incloent l’alimentació, vestit i
habitatge adients, i a una millora continuada de les condicions d’existència. Els Estats
prendran mesures apropiades per assegurar l’efectivitat d’aquest dret...”.

En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a un habitatge digne i
adequat així com el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i
les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i l’article 33 declara la funció social de
l’habitatge.
L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari
(STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional
(art. 93 CE, cessió competències en relació a l’art. 96 CE, els tractats internacionals
celebrats formaran part de l’ordenament intern).
En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que ens ocupa, la
regulació del procediment d’execució hipotecaria en l’actual Llei d’Enjudiciament Civil
infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal al ser
d’obligat compliment pel jutge nacional, i pateix d’un vici radical que determina la seva
nul·litat de ple dret. En aquest sentit s’han manifestat reiteradament diferents sentències
del Tribunal de Justícia del Unió Europea (Cas Aziz, cas Sanchez Morcillo i cas Monika
Kusionova).
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra
la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, recollint així un clamor de la ciutadania
preocupada per la situació alarmant d’emergència habitacional.
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria a l’àmbit autonòmic
demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge és una qüestió merament de voluntat
política.
Davant de les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha
fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i imprescindible
incloure en una futura Llei reguladora del Dret a l’Habitatge. Aquestes mesures
impliquen reformes profundes i valentes però alhora factibles, ja que en la seva majoria
estan recollides a la Llei 24/2015 aprovada a Catalunya.
La situació anteriorment descrita aconsella l’aprovació de la present moció.
El Ple de l’Ajuntament d'Amposta, per unanimitat acorda:
PRIMER. Donar suport a les propostes presentades per la plataforma d’afectats per la
hipoteca i considerar necessari incloure les següents mesures en una llei reguladora del
dret a l’habitatge:
1. Mesures de segona oportunitat
• Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei
Hipotecaria i la Llei d’Enjudiciament Civil).
• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del
titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal
Superior de Justícia de la Unió Europea.
• No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels
avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar
l’habitatge habitual com un bé inembargable.
• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de
desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de bona
fe i carència de recursos.

2. Lloguer digne
• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes
d’arrendament: els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la tinença,
estabilitat en la renta i allargant el termini mínim de duració del lloguer, com a
mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment
vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer si així
ho manifesta, que serà obligat quan l’arrendador sigui un banc o un gran
propietari d’habitatges.
3. Habitatge garantit
• Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de
bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i
habitual en dació en pagament no disposin d’alternativa habitacional.
• Els grans tenedors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials
immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de
la reestructuració bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer social
per les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no poden fer
front al pagament del seu habitatge i no disposin d’alternativa habitacional.
• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer
front al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els
garanteixin evitar el desnonament.
• En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en
situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en
precari motivada per la manca d’habitatge, sense que l’administració competent
garanteixi un reallotjament adequat.
• En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que
resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es
produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials.
• Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos buits
en mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de
gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats
immobiliàries). L’administració regularà per Llei els mecanismes que
possibilitin aquesta mobilització.
• En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no
superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels
subministres, d’acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i quan els
ingressos familiars superin el salari mínim professional de 648.60€, en cas
contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels ingressos i el
pagament dels subministres seran assumits per les empreses subministradores
(veure punt següent).
4. Subministraments bàsics
• Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i
unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
• El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta situació es
farà d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els
estàndards de Nacions Unides.

• Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui ser
cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les
empreses subministradores.
5. Creació d’un observatori de l’habitatge
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la societat
civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació de
l’habitatge a Espanya. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics d’habitatges
buits, fer el seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; comptaria amb
capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, denuncia, executives
i de proposta legislativa.
Intervencions dels membres
El Regidor Francesc Miró, diu que és de justícia social.
La Regidora Isabel Ferré comenta que l’Ajuntament d'Amposta ja va aprovar mesures
per sancionar als bancs.
El Regidor Sr. German Ciscar respon a la Sra. Ferré que la iniciativa de denunciar als
bancs va ser d’ell i li diu que s’ho van prendre en calma.
El Sr. Alcalde comenta que hi ha més de 450 expedients iniciats per sancionar als bancs
per habitatges desocupats i que ara es farà un pla d’ocupació per a continuar amb la
tasca per a que es gestionin aquests expedients.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU PER REBAIXAR L'IBI RÚSTIC I
INCLOURE EN EL PRESSUPOST DEL 2016, UNES PARTIDES ESPECÍFIQUES
PER DESTINAR-LES A LA MILLORA DE L'ACTIVITAT AGRÍCOLA
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
Exposició de motius
Es ben sabut que Amposta continua tenint un gran pes l’activitat agrícola que genera
ocupació i contribueix a la bona marxa econòmica de la ciutat.
L’IBI rústic a Amposta representa quasi mig milió d’euros.
En el Ple celebrat el 30 de març de 2015 es va presentar i aprovar una moció conjunta
de tots els partits en la que es preveia la disminució de l’IBI rústic i la destinació
d’aquest impost a accions de suport a l’activitat agrària.
Acords:
1.- Rebaixar un 10% l’IBI rústic en les ordenances fiscals del 2016 com es va aprovar.
2.- Crear les partides específiques al pressupost del 2016 per destinar la totalitat de la
recaptació de l’IBI rústic a accions i infraestructures de suport a l’activitat agrícola
acordant-ho amb les entitats agràries. Entenent aquestes accions i infraestructures com
la millora de camins rurals, ajuts a la indústria agroalimentària, comercialització de
productes, projectes de recerca i innovació o accions pròpies de l’ajuntament per
potenciar el sector primari.
Intervencions dels membres
La moció es defensada per la Regidora Isabel Ferré en els seus termes.
El Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Ferré si volen retirar la moció, ja que al mes de març ja
es va aprovar una moció en aquest sentit.
La Regidora Sra. Ferré respon que no perquè el segon punt sobre la recaptació de L’IBI
es demana que vagi repartida en el pressupost.

El Sr. Alcalde li respon que el redactat potser no és exacte però això ja esta`contemplat
en la proposta que acaben d’aprovar.
El Regidor Sr. German comença dient que ja que es modificarà el ROM, seria
convenient que al mateix es fes constar que si una moció ja s’ha aprovat en anterioritat
no es pugui tornar a presentar com ha fet el grup de CIU amb aqueta moció que acaba
de presentar. Ell diu que ja es va posicionar i votar aqueta moció fa set mesos i es
ratifica votant-la a favor.
El Regidor Sr. Francesc Miró, dona la raó al Sr. German i diu que passa el mateix amb
la moció de l’AMI. Finalment diu que tornaran a votar a favor com ja van fer ja que és
una còpia d’una altra moció que ja es va presentar amb anterioritat.
El Sr. Alcalde, atenent el que ha dit el Sr. Ciscar, diu que el seu grup tornarà a votar a
favor tot i que no estan molt d’acord amb el segon punt perquè ja té moltes partides
vinculades al sector agrari.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus
membre, acorda aprovar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU DE SUPORT AL PRESIDENT MAS,
L'EXPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU, AMB MOTIU DE LA
SEVA IMPUTACIÓ PER L'ORGANITZACIÓ DEL 9N
Seguidament es dona lectura a la moció següent:
“Exposició de motius
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre
país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes
vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la
democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat,
va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i
consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots
tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a
declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de
quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions,
prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, el grup municipal de CIU proposen al Ple l’adopció dels
següents
Acords
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i
la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.

2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament d’Amposta amb el dret democràtic del
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a
Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través
dels mitjans públics municipals.”
Intervencions dels membres
Defensa la moció la Regidora Isabel Ferré en els seus termes.
El Regidor Sr. German Ciscar pregunta quins mèrits han fet per a que els hagin de donar
suport. Primer que res diu que ha arruïnat a Catalunya, que acabarem amb un dèficit de
70.000 milions d’€, la meitat és mèrit del Sr. Mas i al 2003 eren 13.000 milions. Pel que
fa al tema de la corrupció diu que ja hi ha una condemna en ferm per robar diners als
parats, el cas Pallerols, també tenim el cas Palau de la Música, les ITV, els Pujol i el Sr.
Mas a tot això ha dit que no s’ha enterat de res o també és un corrupte o un inepte. Han
fet moltes retallades en salut i educació. Aquí a Amposta ens hem quedat amb nomès
una ambulància per la nit per fer el trajecte d’Amposta a Tortosa.
No ha arruïnat a tota Catalunya, a la família Rakosnik, la qual el 2010 estava arruïnada,
ara té centenars de milions d’euros en contractes, després de fer negocis, gràcies al Sr.
Mas.
Diu que aquest senyor és un mentider, que a més s’ha gastat milions d’euros en fer una
consulta. Pregunta si això ho ha de recolzar i es respon que mai donarà suport a
personatges d’aquest tipus amb el mal que ha fet a Catalunya i a la nostra economia.
No s’explica com encara hi ha gent que li dona suport.
Diu que el Sr. Mas quan es retiri cobrarà 120.000 € fins que es jubili i quan es jubili
continuarà tenint privilegis i tot això ho pagarà el poble de Catalunya i ell sempre estarà
enfrontat amb aquest personatge.
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el Grup del PSC- CP s’abstindrà perquè no estant
d’acord en judicialitzar la vida política de ningú però igual que el Sr. German diu que
no poden donar suport a un President de la Generalitat que ha fet tantes retallades.
El Sr. Alcade anuncia que el Grup d’EA-AM votaran de forma individual.
Comença el Sr. Alcalde, dient que votarà a favor, perquè està donant suport a una
institució, i no a un nom o un càrrec. Dona suport al procés participatiu.
La resta de membres també voten a favor.
La Regidora Sra. Rosabel Recio vol fer constar que votarà a favor perquè creu que és
una acció democràtica del dret a decidir i no està d’acord en judicialitzar però que no es
mereixen ser màrtirs.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels 11
membres del Grup d’EA – AM, dels 7 membres del Grup de CiU, l’abstenció dels 2
membres de Grup del PSC – CP i el vot en contra del membre del Grup de PxC, i acorda
aprovar la moció de la que s’ha donat compte.

MOCIÓ D'ALCALDIA DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ
“GARANTIA + 55”
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, acorda aprovar la
moció que es transcriu a continuació:
“Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació
d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys
capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del
mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques
d’ocupació i les de protecció per desocupació. Donat que el col·lectiu de persones
desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada,
composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps
gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un
d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura
possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de
55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. Ja que les darreres
reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a partir dels
Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la protecció
elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55,
passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el
temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de
majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la
protecció per desocupació en els majors de 55 anys. També és una realitat que les
darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica
del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense protegir
adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a
tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les
GARANTÍA +55 als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures
pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de
cotització. Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació
d’aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la
jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en
funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals. Constatem que
aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de persones que
en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant,
si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus
futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un
context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui
o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de
la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que
s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més
de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut
econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a

patir la pobresa i l’exclusió social Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació,
entenem que és especialment important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva
contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions
dignes. El Ple ........, per unanimitat acorda
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
<Garantia +55> i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin
en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la
prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i
que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la
mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la
percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social
per IP, mort i supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta
Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les
inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar
l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de
formació amb continguts reals.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la UGT.”
Intervencions dels membres
La moció es defensada pel Sr. Alcalde Adam Tomàs i Roiget en els seus termes.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció però
que hauria estat millor que en compte de la prestació es podria pagar-los un poc més a
canvi del seu temps i la seva vàlua per fer algun treball, ja que els faria sentir-se més
útils.
El Regidor Sr. Francesc Miró també diu que el seu grup donarà suport a la moció ja que
la UGT els mereix tots els seus respectes i a més troben la moció del tot encertada.
La Regidora Sra. Isabel Ferré en representació del seu grup també donaran suport a la
moció per quan és de justícia.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC A L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER
REBAIXAR L'IBI URBÀ ( LA CONTRIBUCIÓ ), EN UN 10% PER ARRIBAR EN
QUATRE ANYS AL 20%
Seguidament es dona lectura a la moció següent:
“Atès que la recuperació econòmica encara no arribat a les famílies ampostines, per tant
es fa necessari ajudar a l’economia familiar rebaixant la pressió fiscal que depèn de

l’ajuntament. I en aquest sentit cal recordar que es va aprovar una moció conjunta per
tal de rebaixar l’IBI de la rústica en un 10% per al proper exercici.
ATES que Amposta en els últims anys l’IBI urbana ha augmentat en quasi un 100% i es
fa insostenible el pagament d’aquest impost excessivament elevat i que tant pel que fa
referència al valor del sol, com al coeficient regulat per l’ajuntament es molt elevat.
ATES que les ordenances fiscals municipals que depenen directament de l’ajuntament
s’han d’aprovar de manera immediata.
El Ple de la Corporació ......... acorda:
ROPOSTA D’ACORD:
- Reduir per al proper exercici 2016, l’IBI Urbà en un 10% per arribar en 4 anys a un
20%”
Intervencions dels membres
La moció es defensada pel Regidor Sr. Francesc Josep Miró en els seus termes.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que la rebaixa li sembla bé, però amb aquest 4% de
més es podrien tenir rebaixes entre un 21 i 50%. Diu que és amb el Pla d’ajust que
arribarien a les famílies més necessitades sense que se’n beneficiessin els bancs.
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’abstindrà perquè consideren que
es pot assumir un 10% però creu que arribar fins a un 20% és molt complicat.
El Sr. Alcalde diu que tal i com ja han explicat abans, arribar fins a un 20 % és molt
arriesgat, que a un 10% encara es podria arribar però amb una rebaixa tant forta
segurament que a l’Ajuntament d'Amposta ens tocaria fer un Pla d’ajust per la qual cosa
votaran en contra.
E. Sr. Miró diu a l’Alcalde que entén que no té l’ambició que ells tenen. Pensen que
l’estalvi es podria fer apretant el cinturó i no incrementant el capítol I, perquè les
famílies no estant sortint de la crisi, els únics que comencen a sortir són els bancs.
Finament acaba dient que hi ha molt de camí per recórrer, i li recorda que a Godall el
tipus impositiu de l'IBI que aplica l'Ajuntament és del 0,84 i a Amposta del 0.9984
El Sr. Alcalde respon dient que tenen la voluntat de recórrer aquest camí durant els
propers 4 anys i començaran per insistir en les entitats bancàries que no paguen per a
que ho facin.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb els vots en contra dels 11
membres del Grup d’EA – AM, l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU i del membre
del Grup de PxC, i el vot favorable dels 2 membres de Grup del PSC – CP acorda rebutjar
la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC A L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER NO
JUDICIALITZAR LA POLÍTICA A CATALUNYA
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
“El PSC davant la imputació al president Artur Mas, a l’exvicepresidenta Joana Ortega i
a la Consellera Irene Rigau per l’organització de la consulta del 9 de Novembre
manifesta que:
A Catalunya estem vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la falta de
negociació, de diàleg i de pacte per trobar una sortida a l’atzucac en el qual ens han
posat els partits que han estat governant els darrers anys a Catalunya i Madrid, partits

que no han estat capaços d’obrir un procés de diàleg en un tema tan cabdal com és el
futur encaix de Catalunya dins d’Espanya.
Fruit d’aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions rocambolesques que
ja vam denunciar en el seu moment, com és ara la judicialització d’una situació política
o l’ús d’eines inadequades de participació ciutadana.
Ja vam subratllar, en el seu moment, l’error del President Mas d’utilitzar, per a
preguntar sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de Consultes, a la qual vam
donar suport, i que considerem una eina d’aprofundiment democràtic, però que no
permetia fer la consulta del 9 de novembre. També vam denunciar que el Govern del
PP cometia un gran error judicialitzant un tema que no tenia ni tindrà una solució
jurídica. Són dos errors que no faciliten el necessari clima de diàleg que hauria de
presidir en aquests moments i sempre la vida política a Catalunya i a Espanya.
En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el
nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva
feina independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre respecte
a les decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent.
Ara bé, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que s’hauria d’haver resolt en
l’àmbit de la política i en l’àmbit del diàleg.
Pels motius expressats en aquests antecedents, el grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya demana al Ple de l’Ajuntament d’Amposta que s’adoptin els
següents acords:
1. Manifestar la necessitat d’evitar innecessaris processos de judicialització de la
política.
2. Afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat en el
funcionament de les institucions.
3. Exigir el respecte envers les actuacions judicials.
4. Considerar que l’organització d’un procés participatiu per part de la Generalitat no
hauria de comportar cap mena de sanció penal pels membres del Govern de Catalunya o
cap altre funcionari públic.
5. Reclamar l’obertura d’un procés de diàleg, negociació i pacte per trobar una
solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya.
6. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados,
al President Artur Mas, a l’expresidenta Joana Ortega, a la Consellera Irene Rigau, al
President Mariano Rajoy i al TSJC.
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 en representació del Grup de CIU, diu que votaran en
contra per no estar d’acord sobretot amb l’argumentari ni amb el punt 5.
El Sr. Alcalde, diu que el grup d’EA-AM donaran suport a la moció per compartir els
acords tot i no estar d’acord amb alguna part de l’argumentari
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels 11
membres del Grup d’EA – AM, dels 2 membres de Grup del PSC – CP i del membre del
Grup de PxC, i el vot en contra dels 7 membres del Grup de CiU acorda aprovar la moció
de la que s’ha donat compte.

I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les vint-i-una hora i quaranta minuts i de tot el que s’ha tractat es formula
la present acta de la que, com a Secretària, certifico.
L’ALCALDE,
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