ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 23 DE NOVEMBRE 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
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.
Excusa la seva absència:
Sra. Rosa Isabel Recio i Daga
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-tres de novembre de dos mil quinze.
Essent les tretze hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde,
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 26 d’octubre de 2015.
2. Presa en consideració de la renúncia presentada per la Regidora Sra. Rosa Isabel
Recio Daga.
3. Aprovació de la modificació del Conveni amb la URV per donar continuïtat a la
càtedra d’economia local i regional.
4. Sorteig dels membres de les meses electorals al municipi d’Amposta per a les
Eleccions Generals de 20 de desembre de 2015.

5. Moció del grup municipal PSC-CP per “Demanar la derogació de la LRSAL o
en el seu defecte, la devolució a les entitats locals de les competències en
matèria de prestació de serveis socials i promoció i reinserció social”.
6. Moció del grup municipal PXC per “Estudiar la creació d’una ordenança
reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb la hisenda
municipal de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant la realització de treballs en
benefici de la comunitat”.
7. Moció del grup municipal PSC-CP per “Estudiar la viabilitat econòmica de la
rescissió del contracte d’arrendament del local on està el servei de rehabilitació
de l’Hospital Comarcal d’Amposta”.
8. Moció del grup municipal d’EA-AM de “Suport a la Resolució 1/XI del
Parlament de 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 26
D’OCTUBRE DE 2015.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia
26 d’octubre de 2015.
PRESA EN CONSIDERACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA
REGIDORA SRA. ROSA ISABEL RECIO DAGA.
Atenent que en data 10 de novembre de 2015, RE número 15235, la Sra. Rosa Isabel
Recio Daga, regidora de l’Ajuntament d’Amposta del grup municipal Esquerra
d’Amposta – Acord Municipal, (EA – AM), ha presentat escrit de renúncia al seu
càrrec de Regidora de l’Ajuntament per motius personals.
Atenent el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim electoral general, l’article 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la
fórmula per la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques i la Instrucció de la
Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs
representatius locals. El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra. Rosa Isabel Recio
Daga al càrrec de Regidora de l’Ajuntament d’Amposta, pel motiu que ha estat exposat.
SEGON. Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central als efectes
de que procedeixi a lliurar la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor de
la candidata següent, que segons les dades que obren a aquest Ajuntament és la Sra.
Júlia Barbera i Manrique, que ocupa el lloc número 12 a la llista electoral presentada
per Esquerra d’Amposta – Acord Municipal, (EA – AM) a les eleccions municipals de
2015.
Intervencions dels membres:
El Sr. Alcalde fa una valoració positiva sobre la presentació de la renúncia degut a que
problemes de salut impedien assumir la tasca assignada com a regidora i vol deixar

constància de l’agraïment per la tasca realitzada per aconseguir que l’equip de govern
sigui l’actual.
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB LA URV PER
DONAR CONTINUÏTAT A LA CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL.
Atenent que en data 30 d’abril de 2015 es va signar amb la Universitat Rovira i Virgili
un conveni per donar continuïtat a la Càtedra d’economia local i regional.
Atenent que la clàusula cinquena del conveni signat preveia que la URV ha de
presentar, abans del dia 30 de novembre de cadascun dels anys de durada del conveni,
una memòria de les activitats realitzades durant l’any corresponent que hagin estat
finançades, en tot o en part, per l’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Amposta i,
juntament amb aquesta memòria s’han d’aportar les factures o justificants acreditatius
de la realització d’una despesa almenys igual a l’aportació anual de l’Ajuntament i la
documentació acreditativa del seu pagament.
Atenent que el termini de justificació de la subvenció i de presentació de la
documentació abans esmentada no permet l’aportació del compte de resultats amb dita
finalitat.
A proposta de la Regidoria d’empresa i promoció econòmica, el Ple de la Corporació,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la modificació del conveni signat amb la Universitat Rovira i Virgili
un conveni per donar continuïtat a la Càtedra d’economia local i regional, ampliant el
termini per la justificació de la subvenció previst a la clàusula cinquena del mateix fins
el dia 30 de gener de cadascun dels anys següents al de la vigència del conveni.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget per a la signatura de
la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Universitat Rovira i Virgili, Regidoria
d’empresa i promoció econòmica i Intervenció de fons.
SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS AL MUNICIPI
D’AMPOSTA PER A LES ELECCIONS GENERALS DE 20 DE DESEMBRE DE
2015.
Efectuat el sorteig previst a la Llei orgànica del règim electoral general, per tal de
designar els membres de les Meses electorals que s’hauran de constituir en aquest
municipi d’Amposta amb motiu de la celebració de les Eleccions Generals el proper dia
20 de desembre de 2015.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER “DEMANAR LA DEROGACIÓ DE
LA LRSAL O EN EL SEU DEFECTE, LA DEVOLUCIÓ A LES ENTITATS
LOCALS DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
SOCIALS I PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL”.
A continuació es dona compte de la moció que diu:
“La Llei 2//2103, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, va venir a reformar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, posant en escacs la base del municipalisme i el model que ha
garantit la cohesió social del nostre país durant els darrers 30 anys.

La reforma plantejada priva a les entitats locals de les competències en matèria de
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, així com en altres
competències: sanitat, consum, igualtat, polítiques activis d’ocupació, etc.
La nova Llei consagra una visió exclusivament economicista de les funcions mateixes
de l’Estat, i en especial de les Entitats Locals, al citar la estabilitat pressupostària com
principi rector que ha de presidir les actuacions de totes les Administracions públiques
en lloc de situar l’atenció als ciutadans/nes i la qualitat en la prestació dels serveis en el
centre de la reforma.
Des del principi el PSOE s’ha oposat frontalment a aquesta reforma perquè ataca i
danya la mateixa rel del govern municipal, retalla competències dels ajuntaments i obre
el camí a la desaparició o la privatització dels serveis socials que prestén els
ajuntaments. El text és, a més a més, un atac a la Carta Europea de l’Autonomia Local.
També s’han oposat la resta dels grups de la oposició i alcaldes de tota Espanya,
inclosos molts del Partit Popular.
Per allò, els Grups Parlamentaris Socialista, Esquera Plural, Unió Progrés i Democràcia
i Mixt (BNG, CC-NC-PNC i Compromís-Q) van presentar un recurs
d’inconstitucionalitat contra aquesta Llei. El mateix van fer algunes Comunitats
Autònomes. Igualment, més de 3.000 ajuntaments de tota Espanya, que representen a
més de 16 milions de ciutadans i ciutadanes, van plantejar un conflicte davant el
Tribunal Constitucional en defensa de l’autonomia local constitucionalment garantida.
Tant els recursos presentats com el conflicte plantejat van ser admesos a tràmit pel
Tribunal Constitucional i estan pendents de tramitació i sentència.
Avui un altre cop, refermem el nostre compromís de derogar aquesta llei en quant el
PSOE arribi al Govern. Un dels principals atacs al municipalisme de la LRSAL és un
canvi profund en la organització del sistema públic dels Serveis Socials, que afecta el
repartiment i la rellevància de l’Administració Local en el conjunt de les actuacions de
l’Estat, desposseint-la de totes les seves facultats d’acció en aquest àmbit, un dels més
importants per a construir una comunitat i on es essencial la proximitat per la prestació
dels serveis. Es calcula que quan el 31 de desembre entri en vigor la previsió de cessió
de les competències de serveis socials municipals a les CCAA, més de 8,5 milions de
ciutadans es veuran afectats.
Amb allò es crea una situació crítica per a la continuïtat del sistema públic de Servies
Socials a Espanya que s’ha anat construint des dels anys 80, sobre la base dels marc
constitucional i dels Estatuts d’Autonomia.
En desenvolupament del marc constitucional s’ha anat consolidant l’actual sistema
públic de Serveis Socials, basat en la cooperació entre administracions i que permet
l’aplicació del Pla Concertat de Serveis Socials.
Aquesta reforma trenca l’estructura ja consolidada i limita extraordinàriament les
funcions de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social dels
consistoris a la mera “avaluació i informació de situacions de necessitat social, i
l’atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social”, desnaturalitzant
totalment el sistema actual.
Es porta a terme, a més a més, en un moment en que les xifres de pobresa a Espanya
són cada cop més dramàtiques. A l’actualitat, 1 de cada 5 persones viuen al nostre país
per sota del llindar de pobresa. 2,8 milions de nens, el 33,8 per cent de la població
menor d’edat, estan en risc de pobresa. La taxa de cobertura per desocupació ha baixat

fins deixar desateses a la meitat de les persones en atur, mentre que tenir un treball, ja
no garanteix sortir de la pobresa a Espanya.
En un context com l’actual, és necessari potenciar els serveis als que la ciutadania
recorre en primer lloc por obtenir informació i atenció social i laboral, però
paradoxalment, el Govern del PP, en el seu afany de reduir a mínims la protecció
social, ha consumat el desmantellament de la Xarxa Pública de Serveis Socials de
proximitat, amb retallades pressupostàries (64% en el Pla Concertat) que, a més de
deixar sense protecció a milers de ciutadans en plena crisi, ha suposat la destrucció de
més de 10.000 llocs de treball del sector públic local.
També es margina als ciutadans que viuen en el medi rural en eliminat qualsevol servei
social dels pobles amb menys de 20.000 veïns (fins i tot els serveis socials d’assistència
immediata deixen de ser de caràcter obligatori en els municipis petits) en arres a una
pretesa major rendibilitat, i traspassar dites competències directament a les diputacions
provincials.
En definitiva la LRSAL suposarà per a milions de persones perdre l’atenció social que
reben dels seus Ajuntaments, per això, la Junta de Govern de la FEMP ha demanat una
moratòria de la seva entrada en vigor i la posterior derogació de la mateixa.
Per tot allò, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Amposta sotmet a votació la
següent MOCIÓ per aprovar els següents ACORDS i exigències dirigides al Govern
d’Espanya.
ACORDS:
L’Ajuntament d’Amposta insta al Govern d’Espanya a:
1. Derogar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
2. Mentrestant es compromet a tramitar, de forma immediata, una modificació
legislativa que retorni urgentment a les Entitats Locals les competències en matèria
de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, i reafirmi
l’autonomia municipal constitucionalment garantida, entesa com la capacitat de
decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana, sense perjudici de la necessària
coordinació de competències entre administracions, sota els principis de qualitat del
servei, proximitat i subsidiarietat.”
el Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova la moció que ha estat transcrita.
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Francesc J.
Miró.
El Regidor Sr. German Ciscar i la Regidora Sra. Isabel Ferré manifesten el suport a la
moció dels Grups de PxC i CiU, respectivament.
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern comparteix la finalitat de la moció, en algunes
ocasions s’ha dit que l’aprovació de mocions d’aquest tipus no té cap utilitat; però, creu
que ha de deixar-se clar que l’Estat continua fent responsables del dèficit els
ajuntaments, quan deuria de mirar-se a si mateix per trobar els responsables i acaba
desitjant que quants més ajuntament es sumin a aquesta iniciativa millor.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER “ESTUDIAR LA CREACIÓ D’UNA
ORDENANÇA REGULADORA DE L’EXECUCIÓ ALTERNATIVA AL
PAGAMENT DE DEUTES AMB LA HISENDA MUNICIPAL DE

L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE
TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT”.
Seguidament es dona lectura a la moció següent:
“Donada la situació econòmica alguns subjectes passius no poden fer front al pagament
de deutes municipals, per la problemàtica socioeconòmica i familiar que origina
l’abonament en metàl·lic de determinats deutes municipals, pel que aquest Ajuntament
preveu amb aquesta ordenança l’execució alternativa mitjançant la realització de
treballs en benefici de la comunitat.
L’Ajuntament d’Amposta, en exercici de la potestat sancionadora reconeguda a l’article
139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ostenta la
competència de substituir determinats deutes municipals per l’execució o
desenvolupament de treballs en benefici de la comunitat. La Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, regula aquesta potestat sancionadora de les administracions
públiques, establint els principis que la fonamenten, als articles 127 i següents, que són
legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat. D’altra banda, els
articles 134 i següents regulen els principis que han de presidir el procediment
sancionador, que són el compliment del procediment legal o reglamentari, dret a
audiència del presumpte responsable, dret a formular al·legacions, a utilitzar els mitjans
de defensa admesos en dret i el dret a la presumpció d’innocència.
Aquesta ordenança pretén desenvolupar, amb total respecte als principis i a les
garanties del procediment regulades amb caràcter general per a les administracions
públiques, un mecanisme alternatiu que permeti substituir, en circumstàncies
justificades i sempre amb el consentiment de la persona sancionada, deutes municipals
amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat per fer front a un deute
municipal amb una prestació personal amb un treball d’interès col·lectiu quan la
prestació patrimonial no és possible realitzar-la amb diners, per quins motius aquesta
ordenança pot resultar especialment favorable per a certs col·lectius, tals com menors
d’edat i aquelles persones amb escassos recursos econòmics que es troben subjectes a la
responsabilitat administrativa sancionadora.
Per això demanem.
1, Estudiar la creació d’una ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament
de deutes amb la hisenda municipal de l’ajuntament d’Amposta mitjançant la
realització de treballs en benefici de la comunitat.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus terme el Regidor Sr. German Ciscar.
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el Grup del PSC – CP aplaudeix la moció
presentada i manifesta que no poden deixar de donar-li suport.
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’abstindrà en la votació per tenir
dubtes sobre la seva aplicació real, ho veuen clar en el cas dels menors, no així per
altres col·lectius en que ho consideren complicat. De totes formes com que l’ordenança
per la seva aprovació ha d’incorporar informe econòmic i jurídic, en funció d’aquestos
manifestaran la seva definitiva posició.
El Sr. Alcalde abans de passar la paraula al Regidor delegat de Governació diu que el
Grup d’EA – AM donarà suport a la moció en entendre que les mesures que s’adoptin
no han de tenir afany recaptatori.

El Regidor Sr. Miquel Subirats diu que la moció és molt genèrica i es deurà analitzar i
determinar sobre quins deutes i quines persones es podrà aplicar.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 10 membres presents del Grup d’Esquerra d’Amposta – Acord
Municipal, dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del membre del Grup de PxC i
l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU acorda aprovar la moció que ha estat
transcrita.
.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER “ESTUDIAR LA VIABILITAT
ECONÒMICA DE LA RESCISSIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL
LOCAL ON ESTÀ EL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE L’HOSPITAL
COMARCAL D’AMPOSTA”.
“És de tothom coneguda la posició crítica dels nostre grup polític pel que fa al contracte
d’arrendament del local on està ubicat el servei de rehabilitació de l’Hospital Comarcal
d’Amposta donat que el nostre grup va ser el que va destapar que d’amagat als
membres del Consell d’Administració de l’Hospital, el President i el Gerent del
moment, havien acordat amb el propietari passar d’un lloguer indefinit de 1.500 euros
al mes, abans del 2010, a un altre de 15.437,18 euros mensuals amb opció de compra.
Des d’aleshores, els representants del nostre grup van deixar de signar les auditories
anuals de l’Hospital i el nostre grup municipal va votar, de manera continuada, en
contra dels pressupostos municipals en entendre també que era un despropòsit pagar
amb els diners de tots un local amb uns preus de mercat molt per sobre i que no
s’ajustaven a la realitat immobiliària ja des d’aleshores.
En l’actualitat, ja portem gastats, des del gener de 2010, 1.095.857,68 euros i en falten
a pagar, fins al desembre de 2017, 576,.957,32 euros més, fins totalitzar 1.672.805
euros. Des del juny, moment què el nou govern va prendre possessió, fins avui s’ha
pagat 92,623,08 euros més.
Abans de continuar pagant més mensualitats, en benefici de la transparència, per donar
compliment a un dels principals compromisos del nostre grup municipal i també perquè
en aquest període l’equip de Govern no ha donat públicament cap explicació del motiu
perquè es continua pagant aquest lloguer, el Grup Municipal dels Socialistes
d’Amposta eleva al ple de l’Ajuntament d’Amposta la següent proposta d’acord:
Primer. Que de manera immediata es faci un estudi econòmic del que costaria la
reubicació del servei de rehabilitació en algun dels espais de les plantes superiors
lliures i disponibles de l’Hospital d’Amposta. Aquest estudi hauria d’incloure una
taxació a preu actual de mercat, del local del Carrer Amèrica. Entenem que si la suma
del trasllat i el preu del local de mercat actual, és inferior al que queda per pagar del
contracte d’arrendament, s’hauria de produir una rescissió del contracte i un trasllat
immediat per evitar perdre més diners públics.
Segon. Que en qualsevol cas, tant si la suma és inferior com si és superior, l’equip de
Govern faci públic el resultat de l’estudi econòmic i informi als ciutadans de la situació
econòmica.”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada pel Regidor Sr. Francesc J. Miró.
El regidor Sr. German Ciscar diu que tant de bo aquesta mesura s’hagués pogut adoptar
l’any 2011 quan el PSC va presentar aquesta proposta al Consell d’Administració. Ara,

malauradament només es podrà estudiar, en definitiva ha estat tirar els diners, una altra
mala herència de Convergència, qui no va deixar actuar l’any 2011 perquè havien de
fer negocis.
La Regidor Sra. Isabel Ferré manifesta l’abstenció del Grup de CiU i diu que han de
ternir-se en compte 2 aspectes: les necessitat d’espai de l’Hospital i que la taxació
actual del local segur que no serà la mateixa que en el moment en que es va realitzar
l’operació.
El Sr. Alcalde diu que el seu Grup segueix mantenint la mateixa posició que abans,
quan es va posicionar en favor de trencar l’acord, si be l’equip de govern de llavors va
estar en contra dels trencament quan era econòmicament factible i hagués suposat un
estalvi de 300.000 euros; però, ara ja es porten més de dues terceres parts pagades.
Donaran suport a la moció per fer l’estudi que es demana i per garantir a la ciutadania
una correcta actuació, a banda d’això, informa que estan negociant amb el propietari a
qui se li ha fet arribar una proposta de condonació de la darrera quota (200.000,00
euros), per tant resumeix que faran dues actuacions: negociació per abaratir el cost final
de l’operació i realització de l’estudi demanat a la moció. L’any 2010 l’equip de govern
no era l’actual, amb aquest no es faria la operació; no entén tampoc el motiu de la
compra de la part superior del local, quan sembla que ni el propi Hospital tingui
coneixement de que està a la seva disposició en proposar el lloguer d’espais a la
residència d’avis; però, l’operació està feta i damunt la taula, es deuran prendre les
decisions en la línia que toqui. Pel que fa a la petició d’auditoria sobre els lloguers
concertats per l’Ajuntament, informa que s’està treballant sobre aquest assumpte, així
hi ha una operació en marxa per al trasllat de la Policia local amb un cost semblant a
l’actual lloguer en una dependència pròpia i es seguirà en aquesta línia per alleugerirlos.
El Regidor Sr., Miró intervé indicant que en el seu dia el Grup socialista va ficar el crit
al cel, el problema està en que va fer-ho l’any 2010, moment en que el mercat
immobiliari ja anava a la baixa, però no es va voler fer cas en aquells moment. Al
menys creu que la moció ha servit per alguna cosa si amb la negociació s’aconsegueix
una rebaixa en el cost final i acaba dient que és cert que tothom que ha governat deixa
herències; però, allò no treu que s’hagués de demanar disculpes públiques per una
operació dolenta.
El Sr. Alcalde respon que la moció si ha tingut efecte, ja que a partir de l’anunci de la
seva presentació, el propietari ha començat a parlar amb l’Ajuntament d’aquesta
operació que forma part de l’herència de l’anterior govern que l’actual ha d’administrar
i acaba dient que potser la compra del local en aquell moment es va fer precisament
perquè venia la crisis immobiliària.
Així mateix el Sr. Miró demana que es faci una auditoria del locals que l'ajuntament
utilitza en règim d'arrendatari. El Sr. Alcalde contesta que hi esta d'acord
Amb les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot dels
10 membres presents del Grup d’EA – AM, dels 2 del Grup del PSC – CP i del membre
del Grup de PxC i l’abstenció dels 7 membres del Grup de CiU, acorda prestar la seva
aprovació a la moció transcrita.

Abans de passar al debat sobre el punt següent del l’ordre del dia, s’informa que la
moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya ha de considerar-se
presentada conjuntament pels Grups municipals d’EA – AM i CiU.
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’EA-AM I CIU DE “SUPORT A LA
RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA”.
Finalment es dona lectura a la moció que diu:
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les
forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura
constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica
de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva,
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es
basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i
del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne,
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu
el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el
cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar
exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del
Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius
econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la
qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la
plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la
comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns

articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu
dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en
matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets
fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les
eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control
del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit
pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o
superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu
del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur

govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del
pagament dels interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu els Grups municipals d’Esquerra d’Amposta i CiU proposen al Ple de
l’Ajuntament d’Amposta l’adopció del següent acord:
PRIMER. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament d’Amposta a la resolució
1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya,
al President de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada en els seus ermes pel Regidor Sr. Miquel Subirats.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que sap que el Sr. Subirats es creu la moció i la
defensa, a ell li sap greu que es cregui les mentides de Convergència a la que l’únic que
li preocupa es seguir en el govern per mantenir la corrupció i que aquesta no l’esquitxi.
Reconeix que qui prepara aquestes resolucions s’ho treballa be, per muntar unes
cortines de fum, com l’anterior declaració sobre la sobirania nacional i la celebració de
la consulta (a la qual el Ple també li va donar suport) que després Artur Mas no es va
atrevir a celebrar i que, per tant no va servir per res. Ara estem davant unes noves
eleccions i amb una declaració que com les anteriors tampoc servirà per res; perquè no
s’ha donat ni es donarà cap ordre de desobeir les lleis de l’Estat; amb declaracions s’han
passat 5 anys sense fer res, quan Artur Mas assoleix l’any 2010 la presidència de la
Generalitat, entra dient que no podia haver hagut un govern pitjor que el tripartit (ha de
reconèixer que llavors ell també ho pensava), però la realitat ha estat que el seu govern
ha estat molt pitjor, incrementant el deute de la Generalitat fins els 70.000 milions
d’euros de tal forma que 1 de cada 4 euros del seu pressupost es destina al pagament
d’interessos, això sí, atribuint la culpa de tots els mals a l’Estat, quan el Sr. Mas
s’assigna el major sou de tots els presidents autonòmics i quan hi ha a la Generalitat 250
càrrecs amb un sou superior al del President del Govern. No és el Govern de Madrid qui
obliga a la Generalitat a gastar 300 milions anuals en mitjans de comunicació ni a obrir
ambaixades a l’estranger i aquestes despeses es fiancen amb retallades en sanitat o
serveis socials. No pot entendre com Esquerra no combat aquestes retallades, només se
li acudeixen dues raons: els prenen el pèl o van de la maneta amb Artur Mas, justificantho el Sr. Junqueras dient que seran els darrers pressupostos autonòmics i demanant el
vot per a Mas quan ell sap de militants d’Esquerra (no dirà noms) als que els feia
vergonya veure segons quina gent a la seva seu. El paroxisme arriba amb la possibilitat
d’unes noves eleccions per a que Artur Mas conservi el seu càrrec i que això ho digui
ERC i que defensi una declaració en que es vol fer creure que a Mas li preocupa la gent,
amb exemples com la Llei sobre pobresa energètica que és una veritable estafa, ja que a
prou penes ha tingut 600 beneficiàries, mentre que amb les gestions de Caritas o Creu
Roja han estat moltes més les persones que han rebut ajuda.
Acaba demanant al Sr. Alcalde que es preocupi dels 3.000 aturats d’Amposta, la

corrupció s’ha d’aturar i no dir com el Sr, Junqueras que són fets puntuals, en definitiva
s’ha de governar i preocupar-se pels ampostins enlloc fer resolucions que no porten a
res.
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el resultat de les eleccions del 27 de setembre no
suposa un mandat democràtic per tirar endavant el procés cap a la independència. No
sap si hi ha un pacte sobre al resta o només s’han anat fent accions per acontentar un
grup i aconseguir el seu suport per la investidura del President. Consideren que
l’aprovació de la moció presentada situa a Amposta fora de la legalitat democràtica i
més quant el Tribunal Constitucional ha suspès la Resolució a la que es proposa donar
suport, i denunciem la utilització instrumental, una vegada més, del món local en
l’estratègia de confrontació en el procés unilateral cap a la independència. El PSC, que
és un partit catalanista però no independentista, no donarà suport a la moció.
La Regidora Sra. Isabel Ferré, diu que en ser una moció conjunta la posició del Grup de
CiU es de recolzar una moció a la que 72 diputats del Parlament de Catalunya li han
donat suport, que ha de servir per a que en poc temps es formi govern i en pocs mesos
s’arribi a la independència de Catalunya. Ella particularment no era independentista;
però, s’ha arribat a un punt en que ens porten a ser-ho. Acaba dient que ja saben el que
pensa el portaveu de PxC amb les continuades crítiques a Artur Mas i Convergència;
però, li demana que no les generalitzi a tots perquè hi ha cops en que pot arribar a
ofendre.
El Regidor Sr. Ciscar diu que pot generalitzar perquè hi ha 15 seus de Convergència
embargades i són moltes les causes obertes per corrupció que els afecten. En quant a
arribar a la independència, la Resolució del Parlament, com d’altres anteriors, no servirà
per a res, perquè no es donarà cap ordre de desobediència a la legislació de l’Estat i al
Govern central. Si el Sr. Alcalde en fa una de resolució ordenant a un funcionari que
s’ho salti, no tingui cap dubte que comptarà amb el seu suport, si be sap segur que no
se’n farà cap, només es fan declaracions que al final no serveixen per res.
El Sr. Alcalde intervé dient que no entrarà en discussions sobre posicions d’opinió
política, sap que no convencerà al PSC o a PxC, si s’hagués actuat amb ordres de
desobediència la critica hauria estat una altra i encara major. El cert és que hi ha 72
diputats al Parlament de Catalunya que han aprovat la Resolució. Des del punt de vista
d’Esquerra, dels independentistes i del seu personal és un orgull que hagin estat 72 els
diputats que han recolzat la Resolució quan es venia de només 23, per tant si no canvien
les majories es seguirà en la mateixa línia i Esquerra no deixarà de donar-li suport.
Continua dient que el Sr. Ciscar parla de corrupció i sap que és absolutament fals que
Esquerra ho amagui, mai ha dit el Sr. Junqueras que sigui un cas puntual, ERC serà el
primer en demanar responsabilitats quan es condemni per corrupció a algú sigui del
partit que sigui i acaba manifestant que altra cosa és que prioritzin la independència per
considerar que és el millor per a la ciutadania.
El Regidor Sr. Ciscar intervé dient que en preguntar al Sr. Junqueras sobre la corrupció
de Convergència es limita a contestar que estan als jutjats. El Sr. Alcalde diu que s’està
avançant, si be per a la gent que està patint aquesta Resolució no els comporta cap
solució i el govern no fa res pels ciutadans. Si volen la independència que es faci de
forma immediata, a lo millor s’hi suma, però no es limitin a declaracions i més
declaracions que al final no porten a res com clarament ho veurem d’aquí a 6 mesos. El
moviment es demostra caminant, per tant insta a l’Alcaldia a que obri els ulls i a

governar per Amposta donant solucions reals als problemes reals dels seus ciutadans.
El Sr. Alcalde respon que es preocupen pel poble amb independència que a nivell
nacional es segueixi endavant fins aconseguir la independència.
El Sr. Ciscar torna a intervenir dient que Esquerra defensa les retallades, responent-li el
Sr. Alcalde que no les defensen i la prova està en que el pressupost de la Generalitat
aprovat amb el recolzament d’Esquerra és el més socials dels darrers anys i acaba les
intervencions dient que s’ha produït un canvi des del 2010, passant de 23 diputats que
recolzaven la independència a 72, no creu per tothom qui els ha votat ho hagi fet
enganyat.
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorable dels 10 membres presents del Grup d’EA – AM; i dels 7 del grup de CiU,
l’abstenció del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 2 membres del Grup del
PSC – PM, acorda aprovar la moció transcrita.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les tretze hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el que s’ha tractat es
formula la present acta de la que, com a Secretària, certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

