ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 28 DE DESEMBRE 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. Júlia Barberà i Manrique
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
Secretari acctal.:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-vuit de desembre de dos mil quinze.
Essent les vint hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde,
Adam Tomàs i Roiget; assistit del sotasignat, Secretari accidental de la Corporació, i estant
present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme
la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2015.
2. Presa de possessió de la Regidora, Sra. Júlia Barberà i Manrique.
3. Donar compte de les contractacions d’urgència.
4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 1709 a 1865 de 2015.
5. Proposta de constitució i composició de comissió informativa municipal i
modificació de competències de comissions informatives.
6. Proposta de substitució de regidors/es en òrgans col·legiats.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Proposta de modificació del règim de dedicació i indemnitzacions dels càrrecs
electes de la corporació.
Donar compte de la modificació del grup polític municipal Esquerra d’Amposta –
Acord Municipal (EA – AM) i de designació del seu portaveu.
Proposta de nomenament de membre de la Junta de portaveus.
Aprovació provisional de la modificació puntual número 40 del POUM: “Canvi en
les condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15c4 – Indústria aïllada
Oriola”.
Aprovació inicial del pressupost i plantilla per a l’any 2016.
Aprovació relació de factures respecte les quals no s’ha seguit el procediment
establert.
Delegació de competències en el Consell Comarcal Montsià.
Aprovació de correcció d’acord de subrogació en préstec de GURSAM.
Sol·licitud d’autorització per al canvi de titularitat de concessió sobre bé de domini
públic.
Moció del Grup municipal del PSC – CP per requerir a la Generalitat de Catalunya
que faci complir les condicions del contracte de gestió del servei públic de l’estació
d’autobusos d’Amposta a l’empresa adjudicatària i a l’Ajuntament d’Amposta que
millori l’entorn urbà de la zona.
Moció del Grup municipal d’EA – AM sobre la valoració cadastral de
construccions agràries en sòl rústic imposada pel Govern de l’Estat.
Precs i preguntes.

Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes inclosos
a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA
30 DE NOVEMBRE DE 2015.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia
30 de novembre de 2015.
2. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA, SRA. JÚLIA BARBERÀ I
MANRIQUE.
Havent estat rebuda la credencial de Regidora d’aquest Ajuntament d’Amposta emesa
per la Junta Electoral Central en favor de la Sra. Júlia Barberà i Manrique.
Constant les respectives declaracions de patrimoni, causes de possible incompatibilitat i
activitats que proporcionen ingressos econòmics formulades per l’esmentada Regidora i
comprovada la seva personalitat, per la Presidència s’invita a que exposi si l’afecta
alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, a la
vista de que no hi ha cap manifestació en aquest sentit, es procedeix a donar compliment
al que disposa l’article 108 de la LOREG de prestar el jurament o promesa del càrrec de
Regidora de l’Ajuntament d’Amposta. A tal efecte, el Sr. Alcalde dóna lectura a la
fórmula de jurament o promesa, prevista al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, que és
la següent: "Juro o prometo, per la meva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidora de l’Excel·lentíssim Ajuntament d'Amposta, amb

lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat",
al qual la Regidora respon: “juro per imperatiu legal.”
Complert l’anterior, es dona possessió a la Sra. Júlia Barberà i Manrique del càrrec de
Regidora de l’Ajuntament d’Amposta.
3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dona compte de les contractacions següents:
• M. J.C. P. com auxiliar administrativa de suport a Fira Amposta del 16 de
novembre de 2015 al 15 de maig de 2016.
El Ple de la Corporació resta assabentat.
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 1709 A 1865
DE 2015.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1709 a 1865 de l’any 2015, restant el
Ple assabentat.
5. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DE COMISSIÓ
INFORMATIVA MUNICIPAL I MODIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES DE
COMISSIONS INFORMATIVES.
De conformitat amb el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal i
l’article 38, 123 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les corporacions locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, adopta els següents
acords:
PRIMER. Aprovar la creació de la Comissió informativa de caràcter permanent amb la
denominació de Comissió de joventut i participació ciutadana, amb les competències
següents: estudi i proposta sobre activitats juvenils, associacions juvenils, joventut,
casal ampostí de la música, casal i qualsevol assumpte que sigui d’interès i afecti a la
joventut ampostina; protocol i relacions ciutadanes i en general resta d'assumptes en
relació directa amb participació ciutadana.
SEGON. La Comissió informativa de joventut i participació ciutadana restarà integrada
pels següents membres:
• Sra. Júlia Barberà i Manrique.
• Sr. Pau Cid i Espelta.
• Sr. Ramon Bel i Serrat.
• Sra. Susanna Sancho i Maigí.
• Sra. Rosa Pertegaz Lafont
• Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal
• Sr. Francesc Josep Miró Melich
• Sr. German Ciscar Pastor.
Suplents:
• Sr. Miquel Subirats i Garriga.
• Sra. Maria del Mar Panisello Rodera.
• Sra. Anna Tomàs Talarn.

TERCER. Aprovar la modificació de la denominació i les competències de les
Comissions informatives municipals següents:
• Comissió de sanitat, serveis socials i participació ciutadana, que passarà a
denominar-se Comissió de sanitat i serveis socials amb les funcions següents:
estudi i proposta sobre els assumptes de sanitat, serveis d'ambulància, metges i
personal sanitari, inspecció d'aliments i begudes, campanyes sanitàries,
desratització i desinsectació, vacunacions, lluita contra epidèmies, sanejament i
salubritat pública en general; serveis socials, residències i llars per la tercera edat,
albergs en general, protecció de menors, minusvàlids i disminuïts psíquics,
drogodependències i la resta d'assumptes en relació directa amb sanitat, serveis
socials i família.
• Comissió de mitjans de comunicació, festes i joventut, que passarà a denominar-se
Comissió de mitjans de comunicació i festes amb les funcions següents: estudi i
proposta sobre els assumptes relacionats amb els mitjans de comunicació i
d'informació municipal i altres mitjans de comunicació en general. Festes Majors,
festes populars i altres activitats de caire festiu, festes de barri i qualsevol altra
activitat relacionada amb festes.
6. PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ DE REGIDORS/ES EN ÒRGANS
COL·LEGIATS.
Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de Regidora d’aquest Ajuntament
d’Amposta del la Sra. Rosa Isabel Recio Daga i el nomenament com a nova Regidora
de la Sra. Júlia Barberà Manrique, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM, 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 les modificacions de les designacions en els òrgans col·legiats següents:
PRIMER. Nomenar la Regidora Sra. Júlia Barberà i Manrique com a membre de las
Comissions informatives municipals següents:
• Comissió d’esports.
• Comissió d’ensenyament i cultura.
• Comissió de sanitat i serveis socials.
• Comissió d’hisenda, règim intern i personal.
• Comissió d’obres, urbanisme i activitats.
• Comissió de mitjans de comunicació i festes (membre suplent).
SEGON. Designar la Regidora, Sra. Júlia Barberà i Manrique com a membre del Consell
promotor del Canal Carles III.
TERCER. Designar vocal de la Comissió del Pla comarcal d’integració dels immigrants
del Montsià, la Regidora, Sra. Susanna Sancho Maigí.
QUART. Designar com a membre de la Comissió interinstitucional per a la reinserció
social (CIRSO) la Regidora, Sra. Susanna Sancho Maigí..
CINQUÈ. Designar representant de l'Ajuntament en la Junta Rectora de l'Associació
APASA a la Regidora Sra. Susanna Sancho Maigí, en substitució de la Sra. Rosa Isabel
Recio Daga
SISÈ. Designar com a representant de l’Ajuntament en el Consell de Participació de la Llar
– Residència l’Àngel – APASA i Centre Ocupacional l’Àngel – APASA la Regidora Sra.
Susanna Sancho Maigí.

SETÈ. Designar representat de l'Ajuntament en l'Assemblea local de la Creu Roja la
Regidora, Sra. Susanna Sancho Maigí.
VUITÈ. Designar per a formar part del Patronat de Nazaret EL Sr. Alcalde-President,
Adam Tomàs i Roiget.
NOVÈ. Nomenar representant de l’Ajuntament d’Amposta en el Consell de Participació
del Centre de Dia d’Atenció Especialitzada en Malalties Neurodegeneratives la
Regidora Sra. Susanna Sancho Maigí.
DESÈ. Nomenar com a representant de l’Ajuntament d’Amposta, en el Consell plenari
del Consorci d’Inversions Públiques el Regidor Sr. Tomàs Bertomeu i Balart, en
substitució de la Sra. Rosa Isabel Recio Daga
ONZÈ: Designar per a formar part de l’Assemblea Local de la Creu Roja, la Regidora,
Sra. Susanna Sancho Maigí.
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I
INDEMNITZACIONS DELS CÀRRECS ELECTES DE LA CORPORACIÓ.
Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de Regidora d’aquest Ajuntament
d’Amposta del la Sra. Rosa Isabel Recio Daga i el nomenament com a nova Regidora
de la Sra. Júlia Barberà Manrique, es procedent procedir a la modificació de les
retribucions i indemnitzacions que han de percebre les membres de la Corporació
Municipal afectades per dita substitució.
Vist l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim
Local, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del
Grup d’EA – AM i dels 2 del Grup del PSC – CP i l’abstenció dels 7 membres del Grup
de CiU i del membre del Grup de PxC, acorda:
PRIMER. Determinar que les Regidores que es relacionen a continuació exerciran el
seu càrrec amb la dedicació parcial que s’indica, percebent les retribucions mensuals
que així mateix es detallen:
DEDICACIÓ
RETRIBUCIO
REGIDORA: Noms i cognoms
Hores setmanals
MENSUAL
Susanna Sancho i Maigí
31,87 (Parcial 85%)
2.136,53 €
Júlia Barberà i Manrique
28,12 (Parcial 75%)
1.885,17 €
SEGON. Els membres de la Corporació que tenen dedicació parcial i complerta deuran
ser donats d'alta al Règim General de la Seguretat Social, de conformitat amb el que
determina l’article 75.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local. Si bé, d'acord amb l'article 74 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en els casos dels
membres de la Corporació municipal que siguin funcionaris de carrera d'altres
Administracions Públiques i desenvolupin a la Corporació per a la que han estat elegits
un càrrec retribuït i de dedicació exclusiva, les Corporacions Locals abonaran les
cotitzacions de les mutualitats obligatòries corresponents per aquells funcionaris que
deixin de prestar el servei que motivava la pertinència a aquestes, estenent-se les quotes
a les classes passives.
TERCER. La percepció de les retribucions per dedicació parcial seran incompatibles
amb la percepció de les indemnitzacions per assistència a sessions d'òrgans col·legiats
que es fixen en l'apartat següent del present acord.
QUART. Els acord relatius a les retribucions de les regidores afectades pel present
acord tindran efectes a partir del dia 28 de desembre de 2015.

CINQUÈ. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí oficial de la Província,
per tal de donar compliment al que disposa l’apartat 5 de l’esmentat article 75 de la Llei
7/85.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Francesc J. Miró, diu que el grup del PSC – CP ha donat suport a la
proposta per quant aquesta no modifica la que va ser aprovada en el seu dia.
8. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
ESQUERRA D’AMPOSTA – ACORD MUNICIPAL (EA – AM) I DE DESIGNACIÓ
DEL SEU PORTAVEU.
Es dona compte de l’escrit presentat pel portaveu del Grup municipal Esquerra
d’Amposta – Acord Municipal que diu:
“Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de Regidora d’aquest Ajuntament
d’Amposta del la Sra. Rosa Isabel Recio Daga i el nomenament com a nova Regidora
de la Sra. Júlia Barberà Manrique, es comuniquen les modificacions que respecte el
Grup municipal Esquerra d’Amposta – Acord Municipal (EA – AM) comporta aquesta
substitució:
Membres:
- Sr. Adam Tomàs i Roiget.
- Sra. Inés Teresa Martí i Herrero.
- Sr. Ramon Bel i Serrat.
- Sra. Júlia Barberà i Manrique.
- Sr. Miquel Subirats i Garriga.
- Sr. Marc Fornós i Monllau.
- Sr. Tomàs Bertomeu i Balart.
- Sra. Susanna Sancho i Maigí.
- Sra. Joana Isabel Estévez i Gonzàlez.
- Sr. Daniel Forcadell i Ferreres.
- Sr. Pau Cid i Espelta.
Portaveu: Sr. Miquel Subirats i Garriga i en la seva absència, Sr. Tomàs Bertomeu i
Balart.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.
9. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE MEMBRE DE LA JUNTA DE
PORTAVEUS.
Atès que s’ha fet efectiva la renúncia a la condició de Regidora d’aquest Ajuntament
d’Amposta de la Sra. Rosa Isabel Recio i Daga, qui va ser designada portaveu del Grup
municipal Esquerra d’Amposta – Acord Municipal (EA – AM).
Atès el que disposa l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de
Bases de Règim Local i els articles 55, 56 i 57 del Reglament orgànic municipal.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup
d’EA – AM, 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
PRIMER. Designar com a membre de la Junta de Portaveus el Sr. Miquel Subirats i
Garriga, portaveu del grup municipal d’EA-AM
SEGON. Donar la publicitat dels presents acords en el Butlletí oficial de la província de

Tarragona, notificar-lo a l’interessat i al departament de Secretaria Municipal.
10. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 40
DEL POUM: “CANVI EN LES CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ DE
LA SUBZONA 15C4 – INDÚSTRIA AÏLLADA ORIOLA”.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número
40 del Pla d’ordenació urbanística municipal: “Canvi en les condicions d’ordenació i
d’edificació de la subzona 15c4: indústria aïllada Oriola”, redactada per l'Arquitecte
municipal, Jaume Castellví Miralles.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 26 d’octubre de 2015
va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual, la qual ha estat exposada al
públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona
número 255 del dia 4 de novembre de 2015 i Diari El Punt Avui del dia 6 de novembre
de 2015.
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret
Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en
donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina web de l’Ajuntament) de la modificació
puntual esmentada.
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als
Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta.
Atenent que s’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre la
declaració de no subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, qui, en
data 5 de novembre de 2015, ha emès informe pel qual s’indica que l’objecte i l’àmbit
de la modificació puntual no és cap dels supòsits d’avaluació ambiental estratègica
d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental de plans i
programes.
Atenent que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació.
Atenent el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
EL Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, i per tant amb el quòrum
d ela majoria absoluta legal, acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 40 del
Pla d’ordenació urbanística municipal: “Canvi en els condicions d’ordenació i
d’edificació de la subzona 15c4: indústria aïllada Oriola”, redactada per l'Arquitecte
municipal, Jaume Castellví Miralles.
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment aprovada a la
Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre instant la seva definitiva
aprovació.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura de
la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.
11. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA PER A L’ANY 2016.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el dia 22 de
desembre de 2015, al projecte de pressupost per a l’exercici 2016, el Ple de la
Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM,
dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del membre de Grup de PxC i el vot en contra

dels 7 membres del Grup de CiU, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General per a l’exercici 2016,
per un import total consolidat 35.878.684,05 euros en ingressos i en despeses, Bases
d’Execució, annexos i resta de documentació complementària.
SEGON. Aprovar el límit de despesa no financera per al Pressupost Municipal de l’any
2016 en la quantia de 32.823.778,56 euros, havent-se verificat que es compleix amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes fixats als articles 11 i 30 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, al
haver-se comprovat que s’obté, en termes del “Sistema Europeo de Cuentas Nacionales
y Regionales”, capacitat de finançament (superàvit pressupostari).
TERCER. D’acord amb l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, remetre el
informe de Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en
el Pressupost General de l’exercici 2016, en el termini de 15 dies hàbils, al Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
QUART. Informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el límit de
despesa no financera aprovada per l’Ajuntament d’Amposta per al Pressupost General
de l’exercici 2016.
CINQUÈ. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província, per un termini de 15 dies, tal i com disposa l’article tal i com
estableix l’article 169.1 del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, en el que els interessats podran presentar reclamacions davant el Ple de la
Corporació. El pressupost general es considerarà definitivament aprovat si en el termini
indicat no se presenten reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà d’un mes per a
resoldre.
SISÈ. El pressupost definitivament aprovat serà inserit en el Butlletí Oficial de la
Corporació, si el té, resumit per capítols cadascun dels pressupostos que el formen, en el
de la província o, en el seu cas, de la Comunitat Autònoma uniprovincial, tal i com
indica l’apartat 3 de l’article 169 del RDL 2/2004.
SETÈ. Del pressupost definitivament aprovat se remetrà copia a l’Administració de
l’Estat i a la Comunitat Autònoma.
VUITÈ. El pressupost entrarà en vigor en l’exercici corresponent, una volta publicat en
la forma prevista en l’apartat 3 del indicat article 169.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el dia 22 de
desembre de 2015, al projecte de pressupost per a l’exercici 2016, el Ple de la
Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM i
del membre de Grup de PxC, l’abstenció dels 2 membres del Grup del PSC – CP i el vot
en contra dels 7 membres del Grup de CiU, acorda:
PRIMER Aprovar inicialment la plantilla municipal per a l’any 2016, que incorpora les
modificacions respecte la plantilla de 2015 les següents modificacions:
1. Creació de les següents places en règim funcionarial:
Tip .empleat

Núm.pl.

Grup

Tresoreria
T.A.E
T.A.E
Agent Policia

1
1
1
1

A1
A1
A1
C1

Escala
Habilitació Nacional
Administració especial
Administració especial
Administració Especial

Subescala, clase
De entrada
Tècnica
Tècnica
Serveis Especials

2. Amortització de la següent plaça en règim laboral:

Departament
Interv.- Tres.
Secretaria
Interv.- Tres.
Policia Local

Nom de la plaça
Tresorer/a
TAE Secretaria
TAE Intervenció
Agent

Tip.empleat

Núm.pl.

Pers.Laboral

1

Grup
Agp.11

Denominació

Titulació exigida

Servei

Personal neteja edificis

Certificat estudis primaris

Edificis escolars

Nom de la plaça
Personal neteja

3. Modificació de la jornada i del complement específic.
Atesa la proposta de pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i simultània
modificació de la relació de llocs de treball aprovada pel Ple celebrat el passat 30 de
novembre, es proposa la modificació de la jornada i del complement específic dels
següents llocs de la plantilla:
1.- Funcionaris
Núm.pl.

Grup

A1.3.0 TAG Secretaria

Denominació

1

A1

Administració general

Escala

Comp.espec.
29.062,09

Comp.espec.

21.341,44 Ordinaria

Jornada

AgP.3 Algutzir OGT

1

AgP

Administració general

8.528,74

8.203,83 Ordinaria

A1.2.0 Cap Obres i Urb

1

A1

Administrac. especial

26.732,80

25.998,54 Ordinaria

C2.2.0 Aux Cap.Brigad.

1

C2

Administrac. especial

23.214,96

20.856,46 Ordinaria

2.- Personal Laboral
Denominació

Núm.pl.

Grup

Denominació

Comp.espec.

Comp.espec.

Jornada

A1.3.0 Asses.Ec.i Pers

1

A1

Assessor Ec.i Personal

28.458,65

21.341,44 Ordinaria

A1.4.0 Dir. CTTE

1

A1

Director CTTE

18.663,26

11.904,90

4. Modificació del complement de destinació
Es proposa la següent modificació del complement de destinació.
Denominació

Escala

Antic

Nou

Comp.Destí

Comp.Destí

Núm.pl.

Grup

Secretària

1

A.1

Habilitació Nacional

29

30

Interventora

1

A.1

Habilitació Nacional

29

30

Inspector Policia

1

A.2

Administració especial

20

24

5. Modificació de grup a plaça de promoció interna.
Atesa la proposta de pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i simultània
modificació de la relació de llocs de treball aprovada pel Ple celebrat el passat 30 de
novembre, es proposa la següent modificació de grup de classificació:
Antic
Denominació
Tècnic aux.serveis municipals

Núm.pl.

Grup

1

C1

Nou
Escala
Administració Especial

Grup
B

6. Modificació de grup a plaça laboral
Antic
Denominació
Coordinador/a Serveis Socials

Núm.pl.

Grup

1

A2

Nou
Titulació exigida
Grau. Ciencies soc. i jurídiques

SEGON. Exposar al públic la plantilla inicialment aprovada, juntament amb el
pressupost municipal per a l’any 2016, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província, per un termini de 15 dies en el que els interessats podran
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. La plantilla es considerarà
definitivament aprovada si en el termini indicat no se presenten reclamacions.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Tomàs Bertomeu exposa les línies bàsiques del pressupost per a 2016,
així com el desglossament dels ingressos i despeses previstos amb un import de
19.590.000 euros i un deute de 9.854.000 euros. El pressupost també inclou el de
l’Hospital Comarcal i compleix tots els requisits legals.

Grup
A1

El Sr. Alcalde explica que amb la consolidació del pressupost de l’Hospital el
pressupost ascendeix a 37 milions, havent-se quadrat per donar compliment a la regla de
la despesa. El pressupost és un 1,16% inferior al de l’any anterior, la qual cosa deriva de
la reducció de l’IBI rústic i del no increment de l’IBI urbà que representa una reducció
dels ingressos del 6%. Destaca la voluntat de seure amb tot els Grups municipals
incorporant al pressupost aquelles propostes que els han semblat positives, així per
exemple de les formulades per PxC s’ha incorporat el fons de suport a famílies amb
necessitats (50.000 €) per ajudar al pagament de l’IBI o la creació del programa de
foment a la contractació amb una dotació inicial de 30.000 € ampliable segons les
necessitats (que tan de bo es donin) la implementació de la qual es farà en les
comissions corresponents; del PSC s’han incorporat les propostes de fer el bus gratuït o
l’increment del 150% de les beques per a estudis superiors incorporant-se també els
estudis de grau superior de formació professional; de CiU s’han incorporat el pla
d’ocupació local (180.000 euros) que permetrà la contractació d’unes 40 persones un
màxim de 6 mesos que permetrà treure persones del circuit de serveis socials (per
exemple majors de 60 anys que amb un contracte de 3 mesos ja poden accedir als ajuts
de la seguretat social, etc.), pla que ha de sumar-se a les aportacions d’altres
administracions per 360.000 euros; i la moció sobre el sector agrari de reducció de l’IBI
rústic i a reversió del 100% de la recaptació en el sector. El pressupost contempla un
increment de 10,16% de les despeses corrents: manteniment de la via púbica, col·legis i,
sobretot, mercat municipal, increment de la partida del Mercat a la Plaça i dotació per la
creació del cicle de teatre o el pla d’igualtat. També s’incrementen les subvencions de
serveis socials (14%), entitats esportives (15,75%) i ajuts a empreses i entitats culturals
(22%). Pel que fa a les inversions la regla de la despesa no permet més que un
increment de l’1,8% respecte la despesa de l’any passat, el que representa 300.000
euros, l’equip de govern no veu comprensible que disposant de recursos per donar
cobertura a les inversions que es creuen necessàries, el compliment d’aquesta regla ho
impedeixi, no per això es renuncia a fer cap inversió de les necessàries, per aquest motiu
al quadre d’inversions dels propers 4 anys s’inclouen aquelles per es pensa avançar a
l’any 2016: canvi enllumenat públic, adquisició dels terrenys del CETECOM, pavelló
de futbol sala, local d’entitats, supressió de barreres arquitectòniques, arranjament del
mercat i xarxa de pluvials del carrer Sant Cristòfol, un total de 14 milions en 4 anys,
movibles en funció de les necessitats que l’equip de govern cregui convenient atendre
de forma prioritària. No es renuncia a cap d’aquestes inversions sempre que hi hagi
recursos i, si es necessari trencar la regla de la despesa imposada per l’Estat espanyol ho
faran, en tot cas es faria el pla d’ajust exigit per la normativa, ja que no entenen que en
alguns ajuntaments sanejats (Sant Carles o Amposta) hagi d’aplicar-se la regla de la
despesa, encara que en alguns altres (Ametlla de Mar) si hagi de fer-se.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que s’ha produït un canvi respecte l’anterior equip de
govern, s’agraeix el diàleg a l’hora de formar el projecte de pressupost, el seu Grup
considera que la principal prioritat es combatre l’atur perquè les dades fan por i a més
són realistes, no hi ha feina per a tothom, i per tant s’ha d’intentar atreure tota la
inversió possible. Analitzats exemples la clau està en incorporar incentius fiscals que
facin atractiva la inversió en el municipi, en aquest moments Amposta està en
desavantatge respecte altres municipis de més de 20.000 habitants (com Onda que
aplica bonificacions per cada treballador contractat), per tant creu que s’han d’oferir uns

avantatges superiors, per exemple oferir a les empreses que contractin aturats
ampostins, 150 euros mensuals durant 5 anys, quantitat que seria superior en cas
d’aturats majors de 45 anys. És evident que aquestes mesures no garanteixen res; però,
si que es dona la oportunitat: cal pensar que 500 persones treballant suposa una
ocupació indirecta de 1000 persones, el que implica riquesa i negocia per al municipi i
major recaptació per l’ajuntament i amb més ingressos es pot fer més despesa.
Considera que els incentius han de ser no només per empreses que ja estan ubicades a
Amposta, sinó que han de buscar-se’n de fora, ha de trucar-se porta a porta per
aconseguir-ho, tant de bo la partida inicial de 30.000 euros hagi d’incrementar-se fins
arribar a complir el compromís que té d’arribar a ficar fins a 5 milions en 5 anys. El Sr.
Alcalde intervé dient que el compromís el té Amposta, l’austeritat no és la via, han de
fer-se polítiques proactives tant de bo hagi de gastar-se 1 milió, ja que suposaria molts
llocs de treball. Segueix el Sr. Ciscar dient que el compromís ha de ser anar a per totes
no només ficar-se parxes. Continua agraint l’equip de govern que es votes a favor de les
seves propostes sobre els ordenances i al Pla d’ajut de rebaixa de l’IBI per a persones
treballadores (de 50 a 100 euros) ja que allò permet escollir a qui s’aplica aquesta
rebaixa, ja que a una família amb ingressos de 500 euros li suposarà un mínim del 10% i
fins gairebé el 30%; com a titular queda bé la rebaixa general de l’IBI però, allò suposa
també un benefici per als especuladors, el Pla aprovat permetrà discriminar
positivament a qui s’aplica la rebaixa i que aquesta no tingui caràcter general, és una
eina per alleugerir la pressió fiscal no als bancs i especuladors sinó a qui realment ho
necessita. En el camp dels estudis considera que ningú ha de quedar-se sense poder
estudiar per una qüestió econòmica, per a solucionar-ho va proposar la concessió de
microcrèdits, se li va respondre que no era possible, encara que si avalar a les famílies
per la seva concertació. S’han tirat endavant 3 propostes seves, en un principi va dir que
s’abstindria en l’aprovació del pressupost, i igual s’hagués aprovat; però, quan es
treballa molt i la feina feta té resó, junt amb la eliminació de la gratificacions de certs
empleats fa que el pressupost el consideri com seu, sap que políticament hauria tingut
més beneficis una abstenció en la votació però està agraït i desitja que es segueixi en
aquesta línea de cercar beneficis per Amposta, per tant votarà a favor de l’aprovació del
pressupost. El Sr. Alcalde agraeix el sentit del vot i diu que queden més anys per poderse abstenir o fins i tot votar en contra de pressupostos futurs.
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el pressupost es una declaració d’intencions i
més si tenim en compte que parlem del abans d’un supòsit, per això s’anomena
pressupost. Supòsit, declaració d’intencions fruit d’un diàleg constant des del mateix
inici del mandat per tant s’incorporen iniciatives nostres que en alguna ocasió
coincideixen també amb les de l’equip de govern, no en va tots dos som partits
d’esquerres. Aportacions que fem en benefici de les persones i no en tant en que li
agradin o no a l’equip de govern o a l’Alcalde. El Grup del PSC – CP comparteix molts
dels criteris exposats per altres Grups polítics i agraeix la voluntat de consens mostrada
per l’equip de govern. És de tothom conegut que la LRSAL limita el marge d’actuació
dels ajuntaments en impedir fer inversions per l’obsessió del Govern central en
mantenir el dèficit públic quan és ell el màxim responsable del mateix, per aquest motiu
creu que s’ha actuat correctament amb la formulació del Pla quadriennal d’inversions,
davant la impossibilitat de pressupostar més de 500 mil euros d’inversió en el
pressupost de 2016 i, a partir del Pla anar actuant. Entenen que juntament amb el

pressupost també s’aproven les bases d’execució i la plantilla de personal, respecte
aquesta darrera no estan massa d’acord pels motius següents: manteniment del Defensor
del Ciutadà, figura que consideren no necessària com ho demostra el fet que fa més d’1
any que està vacant i no ha passat res; per l’existència d’un informe d’Intervenció que
indica que les retribucions per complement específic superen el màxim legalment
previst; que en el mateix capítol s’inclouen les retribucions dels membres de la
Corporació, que el seu Grup va aprovar per considerar que no s’incrementaven amb la
minoració des càrrecs de confiança i ara es van incrementant aquests; les retribucions de
la plantilla s’incrementen de forma considerable, justificant-se amb la creació de places
de tècnics a Secretaria i Intervenció quan el seu Grup creu que a la casa hi ha personal
suficient per fer aquestes tasques. Per l’exposat, tot i que valoren positivament la
desaparició de la productivitat dels exercicis anteriors, no donaran suport a l’aprovació
de la plantilla. En cavi si donaran suport a un pressupost que ha recollit propostes del
seu Grup, probablement per quant, com ha dit abans, l’equip de govern és d’esquerres i
el seu Grup també: l’augment de la partida de beques per a estudis universitaris i la
incorporació dels estudis de grau superior formació professional (també haguessin
volgut per a estudiants de màster, ja que amb el nou pla d’estudis universitaris, sense
màster la carrera universitària no serveix per a res) i la gratuïtat del bús han estat
propostes del seu Grup acceptades. A banda d’aquestes, els sembla correcta: l’aprovació
del Pla quadriennal d’inversions, en el que nosaltres també hi hem fet incidència, si la
regla de la despesa impedeix pressupostar més inversió per enguany amb el pla es
podran tirar endavant les inversions previstes en benefici per la Ciutat; l’aprovació del
pla de camins demostra que en aquest camp hi havia camí per recórrer, ja que tot i la
rebaixa del 10% de l’IBI rústic es poden destinar 400 mil euros al sector; com a la resta
de Grups, el Pla d’ocupació propi que permetrà arribar a grups de persones a les que els
és difícil tenir la condició de beneficiaris dels plans de la Generalitat; el pla d’ajuts a la
contractació de treballadors per les empreses que conjuntament amb un programa de
bones pràctiques permetrà fomentar l’ocupació; els increments de les subvencions a les
entitats culturals i esportives. El compromís per tal d’aconseguir rebaixar l’IBI urbà en
un 10%, tot i els ajustos previstos al pressupost, consideren que també hi ha prou camí
per recórrer per arribar a la fita marcada. Per tot allò el Grup del PSC – CP ha donat
suport al pressupost per a 2016.
El Sr. Alcalde respon que mantenen la figura del Defensor del Ciutadà per seguir amb
una línia política que creuen ha de mantenir-se, tot i l’implementació de la transparència
no essent el cost econòmic elevat i que l’increment de les despeses de personal són
degudes fonamentalment a les polítiques d’ocupació i acaba agraint el vot favorable.
Las Regidora Sra. Isabel Ferré fa una prèvia recordant que el Sr. Alcalde el dia 22 de
desembre de 2014 va titllar l’actuació del llavors equip de govern de política aparador
per haver fet la roda de premsa de presentació del pressupost abans de la seva aprovació
i, ara ell ha fet el mateix. El Sr. Alcalde respon que la roda de premsa la fa perquè
prèviament un altre Grup municipal ja n’havia fet una altra sobre el pressupost. El
Regidor Sr. Francesc Miró diu que el Grup del PSC – CP va fer la primera roda de
premsa; però, ja va advertir a l’Alcaldia que ho faria.
La Regidora Sra. Isabel Ferré exposa que el presentat a aprovació és el pressupost de
2016 no res més enllà, no es presenta política ficció o el que es farà després, s’aprovarà
el que s’ha presentat, un pressupost de 18 milions amb rebaixa amb la previsió

d’ingressos de l’IBI urbà i rústic i una previsió que li sembla molt optimista d’ingressos
per taxes amb un increment de 400.000 euros. El pressupost li sembla arriscat en el seu
conjunt; però, com que és un pressupost ja es veurà la seva execució i liquidació. Del
pressupost vol destacar: s’incorpora una subvenció de la Diputació de Tarragona per a
inversions que no ha estat comunicada; l’increment de 600 mil euros del capítol de
personal li sembla aberrant, si be és cert que una bona part de l’increment es destina a
plans d’ocupació (de la Generalitat de Catalunya i propis de l’Ajuntament -la part que
veuen més positiva del pressupost-), també és cert que només amb la plaça de Tresorer i
els 2 A-1 de nova creació representen una despesa de 200 mil euros; pel que fa al
capítol 2 de despesa corrent, fins ara s’ha intentat reduir la despesa voluntària, ara
s’incrementa en 700 mil euros; i pel que fa al capítol 4 la voluntat del seu Grup
coincideix en la proposta del pressupost encara que noten a faltar les subvencions
escolars per a llibres de text; respecte les inversions, exclusivament es preveu una
inversió en la xarxa de pluvials finançada amb una subvenció de la Diputació de
Tarragona que no ha estat comunicada. Al projecte de pressupost presentat a aprovació
noten a faltar el següent: la partida de fons de contingència per atendre imprevistos; una
partida de despeses generals d’urbanització, una altra per a la compra dels terrenys de
CETECOM i una altra per arranjament de camins, inversions que no estan previstes en
el pressupost que s’aprova i no els serveix la explicació del Sr. Alcalde de que es farà
després. Per tot el que ha dit, i que resumeix en: excessiu increment del capítol de
personal, deixar les coses a la improvisació i que no els agradaria que passes com al
conte de la lletera, el Grup de CiU ha votat en contra del pressupost.
El Sr. Alcalde respecte l’anàlisi de la Sra. Ferré diu: que en els pressupostos anteriors
també es van incorporar subvencions no notificades; pel que fa al capítol de personal no
deixa de ser polítiques d’ocupació en la major part, pla d’ocupació que no existia i que
ara si es farà, per fer polítiques d’ocupació reals no com abans que s’utilitzava per
finançar el lloguer de PIMEC i s’ha oblidat de citar la creació de places de la policia
local. Es donarà compliment a tota la legalitat, per aquest motiu s’ha presentat el pla
quadriennal d’inversions i si s’ha d’improvisar ho faran, de fet fa 5 mesos que ho estan
fent: construcció del nou bloc de nínxols, aigua calenta sanitària i refrigeració de la
residència del centre de tecnificació esportiva i l’atenció a l’abandonament dels serveis
generals del poble (el màxim exponent és la claveguera del carrer Cànoves). Si ho
consideren necessari trencaran la regla de la despesa imposada per l’Estat espanyol, i si
cal ho faran de forma immediata i no caurà el món per fer-ho. Acaba dient que com no
pot ser d’altra forma respecta el sentit del vol del Grup de CiU.
La Regidor Sra. Isabel Ferré replica dient que la construcció del nou bloc de nínxols
estava prevista, com també estan d’acord en que es deu reparar la claveguera del carrer
Cànovas. L’equip de govern ara podrà improvisar, per+ò, ha d’explicar que ho pot fer
perquè hi ha diners de l’anterior equip, si segueixen en aquesta línia molt aviat (tant de
bo estigui equivocada) no es podrà fer. Replica el Sr. Alcalde dient que sempre ha
reconegut que econòmicament tenen marge de maniobra i també ha manifestat la
voluntat de, si cal, incrementar l’endeutament de l’Ajuntament, no seria cap drama
acabar el mandat amb un ratio d’endeutament del 80%, per quant la voluntat es sortir de
l’austeritat, entenent que CiU estigui en contra perquè no era la seva línia. Acaba dient
que l’equip de govern anterior també tenia la intenció de saltar-se la regla de la despesa
i no ho van fer perquè va acabar l’any abans, intenció que considera lícita, com també

va considerar lícit saltar-se alguna normativa de l’Estat espanyol contraria a la
normativa catalana al qual el seu Grup va donar suport (exemple acord sobre
compatibilitat de personal), per tant si el Grup de CiU es considera independentista no
els hauria de sobtar que s’estès disposat a saltar-se alguna normativa de l’estat espanyol
no podent emprar aquesta argumentació com motiu d’oposició.
12. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES RESPECTE LES QUALS NO S’HA
SEGUIT EL PROCEDIMENT ESTABLERT.
Vista la relació d’obligacions número 570, de data 21 de desembre de 2015, que
ascendeix a un import líquid de 7.815 €, la qual comença amb G.E.Blanquerna, per
import de 1.779 euros, i finalitza amb Sagarra Sanz, Jaume, per import de 4.240 euros, a
l’objecte de l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en ella contingudes.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les
operacions aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació
del servei, subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Atès que es tracta de factures corresponents a contractes menors, respecte les quals no
s’ha seguit el procediment fixat a la normativa vigent i regulat a la Circular 1/2015,
aprovada en sessió plenària de 30 de març de 2015, respecte les quals s’acredita
l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal de l’exercici vigent.
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències
lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 24 de novembre de
2015.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup
d’EA – AM i dels 7 membres del Grup de CiU i l’abstenció dels 2 membres del Grup
del PSC – CP i del membre del Grup de PxC, acorda:
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les factures
incloses a la relació.
SEGON. Aprovar les obligacions incloses en la relació que s’adjunta a l’expedient que
ascendeix a un import líquid de 7.815 €, la qual comença amb G.E.Blanquerna, per
import de 1.779 euros, i finalitza amb Sagarra Sanz, Jaume, per import de 4.240 euros.
13. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN EL CONSELL COMARCAL MONTSIÀ.
Atenent que l’article 25.2, apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, atribueix als municipis com a pròpia la competència del
tractament dels residus sòlids urbans.
Atenent que l’article 26.1, apartat a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, determina com un
dels serveis que obligatòriament han de prestar tots els municipis del de recollida i
tractament de residus.
Atenent que els articles 167 175 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu la possibilitat de prestació
per la comarca de serveis municipals, en virtut de delegació o conveni.

Atenent que aquest Ajuntament ha formalitzat convenis de delegació per a prestació
dels serveis de recollida i tractament dels residus sòlids urbans amb el Consell Comarcal
del Montsià i amb el Consorci per a la gestió dels residus de la comarcal del Montsià.
Vist l’informe de Secretaria, elm Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els
següents acords:
PRIMER. Deixar sense efectes les delegacions de competències per a la recollida,
transport i gestió dels residus sòlids urbans realitzades en favor del Consell Comarcal
del Montsià i el Consorci per a la gestió dels residus de la comarcal del Montsià.
SEGON. Aprovar inicialment la delegació de les competències municipals de recollida i
tractament dels residus sòlids en el Consell Comarcal del Montsià.
TERCER. L’import màxim de l’aportació econòmica de l’Ajuntament per l’exercici de
les competències delegades, no podrà ser superior al preu per tona previst en el
pressupost municipal per a 2015.
QUART. L’efectivitat de la delegació de competències, el règim per l’exercici de les
competències delegades, les relacions entre les dues administracions en referència a
aquestes competències i la resta d’extrems derivats de la delegació inicialment
aprovada, hauran de ser regulats en el conveni de delegació, que deurà ser aprovat pel
Ple d’aquest Ajuntament d’Amposta.
14. APROVACIÓ DE CORRECCIÓ D’ACORD DE SUBROGACIÓ EN PRÉSTEC
DE GURSAM.
La Junta General de la Societat GURSAM, en sessió de 25 de novembre de 2013, va
adoptar els següents acords:
a. “Acordar la dissolució de la companyia per concórrer la causa expressada en
l’article 368 del TRLSC, amb la corresponent obertura del procediment de
liquidació.
b. Es nomenen liquidadors mancomunats de la societat, amb signatura almenys de 3
d’ells a la Sra. Maria Isabel Ferré Roca, al Sr. Josep Antoni José Nos, al Sr.
Adam Tomàs Roiget, al Sr. Antoni Espanya Forcadell, al Sr. Germà Ciscar
Pastor.
c. Aprovar les normes que han de regir la pràctica de les operacions liquidadores,
sempre inspirades en el principi d’aconseguir la major quota possible per
repartir l’accionista.
d. Facultar a la Sra. Presidenta i el Sr. Secretari d’aquesta Junta General perquè
compareguin davant de notari, i elevin a públics els acords adoptats i realitzen
totes les esmenes siguin necessàries fins aconseguir la seva inscripció al Registre
Mercantil.”
El Ple de l’Ajuntament d’Amposta, en sessió ordinària de 25 de novembre de 2013, va
autoritzar la dissolució i liquidació de la Societat Anònima Municipal GURSAM.
Per Decret d’Alcaldia 1407/2015, de 21 de setembre de 2015, es va resoldre iniciar
l’expedient per tal que l’Ajuntament se subrogui en tots els préstecs vigents de
GURSAM en liquidació.
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de setembre de 2015, va
adoptar l’acord d’aprovar la subrogació de l’Ajuntament d’Amposta en el préstec
formalitzat per la Societat Anònima Municipal de Gestió Urbanística (GURSAM) en
liquidació amb Bankia, per import pendent de 15.954,72 euros. Donat que s’ha detectat

una errada material en la quota pendent, ascendint aquesta a 123.824,36 euros
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Deixar sense efectes l’acord adoptat el dia 28 de setembre de 2015, com a
conseqüència d’existir una errada material en l’import calculat.
SEGON. Aprovar la subrogació de l’Ajuntament en el préstec vigent de GURSAM en
liquidació:amb Bankia per import de 123.824,36 euros.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde a la signatura de l’operació aprovada.
15. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE TITULARITAT DE
CONCESSIÓ SOBRE BÉ DE DOMINI PÚBLIC.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC – CP PER REQUERIR A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE FACI COMPLIR LES CONDICIONS DEL
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L’ESTACIÓ
D’AUTOBUSOS D’AMPOSTA A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA I A
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA QUE MILLORI L’ENTORN URBÀ DE LA ZONA.
A continuació es dona compte de la moció que diu:
“L’actual estació d’autobusos d’Amposta entrà en funcionament el 2 desembre de 2014,
ara fa poc més d’un any. Inicialment, i mentre l’adjudicació de la gestió de l’estació no
fos definitiva, el servei el realitzà HIFE en precari a través d’un permís especial.
Posteriorment, en data 22 de juliol del 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat
adjudicà de forma definitiva la gestió del servei públic de l’estació d’autobusos
d’Amposta per un període màxim de 25 anys a l’empresa HIFE. Aquest acord es
publicà el 31 de juliol de 2015.
El servei contempla que l’estació d’autobusos estarà oberta de dilluns a divendres de
6.30 a 13.45 i de 15.30 a 19.30; els dissabtes, de 10 a 13 hores i els diumenges i festius,
de 15.30 a 20.45 h.
El contracte de gestió contemplava l'obertura d'un bar-cafeteria que havia de romandre
en funcionament en el mateix horari que l'Estació d'Autobusos. Així mateix, proposava,
fins i tot, quina empresa es faria càrrec de la gestió d'aquesta instal·lació. D'acord amb
els plecs, aquesta instal·lació es valorà amb un total de 15 punts.
D'altra banda, també proposaven la instal·lació d'un servei d'expedició de carburant per
autobusos que, d'acord amb els plecs, es valorà amb un total de 10 punts. D'aquest
servei es faria càrrec la mateixa empresa concessionària.
A la vegada, l'apartat b de la clàusula 14.2.I dels plecs contempla la possibilitat de
valorar fins un màxim de 10 punts una sèrie de millores addicionals relacionades amb el
nivell d'informació a l'usuari, les condicions d'espera i els aspectes mediambientals. En
aquest sentit, la mercantil HIFE proposa:
- Informació a temps real en els panells i monitors de l'estació.
- Informació presencial continuada al públic.
- Informació per escrit al públic usuari.
- Informació per megafonia al públic usuari.
- Informació fixa sobre calendari - horari dels serveis
- Instal·lació d'una marquesina a l'exterior.
- Música ambiental.

- Implantació d'un sistema de qualitat en la gestió ambiental.
Ens consta que després de 5 mesos de l’adjudicació definitiva del servei, l’empresa
adjudicatària encara no ha posat en funcionament el servei de Bar- Cafeteria ni ha dotat
de mobiliari suficient la zona d’espera interior, la qual cosa obliga als usuaris a estar
drets, si hi ha més de 6 o 7 persones esperant. L’alternativa és seure als bancs de la zona
exterior, la qual cosa els exposa a les inclemències meteorològiques que en aquestes
dates són molt extremes.
Desconeixem si s’han complert o no la resta de compromisos i millores que va presentar
l’empresa adjudicatària.
Igualment entenem que hi ha diverses millores pel que fa a la qualitat de l’espera dels
usuaris
Per tot això, el Grup Municipal dels Socialistes d’Amposta eleva al ple de
l’Ajuntament d’Amposta la següent proposta d’acord:
Primer. Requerir al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per tal que l’empresa adjudicatària executi d’immediat tots els compromisos i
millores a què es va comprometre en l’oferta presentada en el procés de licitació del
contracte de gestió del servei públic de l’estació d’autobusos d’Amposta.
Segon. Demanar a l’òrgan contractant i a l’empresa concessionària que adeqüin l’horari
de servei d’obertura de l’estació al del servei d’autobusos per garantir que els usuaris no
hagin de quedar exposats a les inclemències meteorològiques durant els períodes de
tancament de l’estació. Especialment, la franja horària de migdia de 13.45 a 15.30 h que
actualment roman tancada.
Tercer. Demanar a l’Ajuntament i a l’empresa concessionària la millora de la
il·luminació de la zona exterior de l’estació per millorar la seguretat dels usuaris en
horari nocturn , la millora de la vorera del C/ Sebastià Joan Arbó, la dotació d’una nova
marquesina exterior amb una orientació diferent a l’actual per millorar i ampliar les
condicions d’espera i la instal·lació d’un panell informatiu lluminós a l’exterior de
l’estació per garantir el servei informatiu en qualsevol moment del dia.”
Intervencions dels membres:
La moció es defensada pel Regidor Sr. Francesc J. Miró en els seus termes.
Els portaveus dels Grups de PxC i CiU manifesten el seu recolzament a la moció.
El Sr. Alcalde diu que el Grup d’EA – AM també donarà suport a la moció i dona la
paraula al Regidor delegat d’obres i urbanisme, Sr. Tomàs Bertomeu qui explica que
aquesta és una qüestió que s’està treballant des de l’estiu, el problema radica en que el
bar és una activitat annexada a l’estació d’autobusos i per poder tramitar la llicència per
la seva posta en marxa precisa que la Generalitat, titular de la llicència de l’estació
d’autobusos, li faci la cessió d’aquesta llicència i així poder tramitar la del bar com
activitat annexa a la principal, això està en marxa i esperen que en breu es pugui
solucionar; el mateix passa amb el dipòsit de gasoil, si be aquest no afecta els usuaris,
per quant només és per consum propi. El Regidor Sr. Miró diu que no ha fet incidència
en el dipòsit, si en el bar, per quant el plec de clàusules diu clarament que serà la
mateixa empresa concessionària qui se’n farà càrrec del mateix.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
aprovar la moció que ha estat transcrita.

17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EA – AM SOBRE LA VALORACIÓ
CADASTRAL DE CONSTRUCCIONS AGRÀRIES EN SÒL RÚSTIC IMPOSADA
PEL GOVERN DE L’ESTAT.
Seguidament es dona compte de la moció que es transcriu a continuació:
“El proper 2016 al nostre municipi, el Ministeri d’Hisenda a través de la Direcció
General del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de
març, farà servir directament el sistema de valors modulars urbans en el conjunt de
construccions indispensables per l’activitat agrícola, ramadera i forestal, i equiparant el
valor d’aquestes construccions agràries a les urbanes. Aquesta aplicació es fa sense
haver fet els estudis de mercat preceptius respecte a les construccions indispensables per
a les activitats agràries i que els valors cadastrals rústics tenen increments
desproporcionats i contraris a la legislació cadastral; així, es donen sobrevaloracions de
tres a sis vegades el seu valor de reposició, tenint en compte que el valor de reposició és
el màxim que es pot tenir en el Cadastre.
L’aplicació de les noves mesures comportaran un augment molt significatiu en la
valoració de les finques i propietats, que poden suposar un increment de l’impost actual
del 300% al 600%, segons denuncien.
Aquestes sobrevaloracions comporten efectes sobre un conjunt d’impostos; el primer,
en el pagament anual de l’impost de béns immobles (IBI) de naturalesa rústica; en segon
lloc, en els impostos que graven les transmissions patrimonials, ja sigui per successió,
donació o compravenda, devaluant significativament les bonificacions establertes a la
legislació estatal i catalana en favor dels titulars de les Explotacions Agràries
Prioritàries; a més, també afecta al límit patrimonial per a la concessió de beques
universitàries.
Esta és una mesura que no ajudarà a la incorporació de nous agricultors al sector. Per
últim, l’augment que patirà la valoració del patrimoni familiar, “res a veure amb la
realitat”, generarà molts problemes per a les famílies que tinguin fills estudiants i
vulguin demanar qualsevol tipus de beca o ajuda.
Des d’Esquerra d’Amposta – AM considerem que, malgrat aquesta mesura recaptatòria
proporcionaria més ingressos a l’Ajuntament, el sistema de valoració cadastral del
Ministeri d’Hisenda és arbitrari, injust i confiscatori, a la vegada que no té en compte la
capacitat econòmica de la pagesia professional que ha de fer front a aquests tributs.
Per tot l’exposa’t, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
1. Instar al govern de l’Estat a que es comprometi a anul·lar tot el procés de
valoracions de les construccions agràries en sòl rústic.
2. Instar a la Generalitat a rebaixar els mòduls assignats en la comprovació de valors
dels béns immobles rústics en els impostos de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i sobre successions i donacions.
3. Que l’Ajuntament d’Amposta apliqui el coeficient més baix possible a les
construccions agrícoles, ramaderes i forestals del terme d’Amposta i que reverteixi
aquest impost al món rural.
4. Fer arribar aquests acords al ministre d’hisenda espanyol i al conseller d’economia
català.”
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita.
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada en els seus termes pel Sr. Alcalde.

El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que sobre aquest assumpte no s’ha donat informació
al món agrari. Fa 3 anys que es va advertir de que es realitzaria aquesta actuació, seria
bo mantenir una reunió amb la Directora del Cadastre, ja que amb el diàleg es pot
avançar molt.
18. PRECS I PREGUNTES.
El Regidor Sr. German Ciscar diu que a la Comissió de joventut es va informar sobre
l’estat del Casal de la música i li costa creure que sigui cert, demana que s’expliqui la
situació del mateix. El Sr. Alcalde explica que aquest equipament es va tirar endavant
amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya per crear bucs d’assajos, la
inversió es va realitzar sobre un local de lloguer que posteriorment ha estat adquirit per
un tercer a preu molt barat amb aquest nou propietari que no en pot fer l’ús per al qual
va adquirir-lo segurament s’arribarà a un acord de permuta per tal que l’Ajuntament
accedeixi a la titularitat del local. No té sentit que la inversió es faci en un espai que no
sigui de propietat municipal, com tampoc l’estat d’abandonament en que està el Casal,
ningú controla qui en fa ús, per tant ara s’ha tancat i no es deixa entrar a ningú fins que
es faci una avaluació dels danys i una regulació de les condicions per al seu ús. La
Regidora Sra. Júlia Barberà diu que mirat el local, fruit del descontrol del seu ús es va
trobar que dos dels bucs estaven en bon estat i altres molt deteriorats i amb rastres de
mal ús, han desaparegut molt de l’equipament (instruments, equip de so, escenari, etc.),
motiu pel qual es va haver de tancar el Casal. Consideren que es un projecte bo i que ha
de mantenir-se, realitzant la inversió necessària, a partir d’aquí es farà un reglament per
al seu ús que deurà complir-se.
El Regidor Sr. Ciscar acaba felicitant per l’èxit de l’activitat de Frozen.
El Regidor Sr. Francesc J. Miró es suma a la felicitació per l’èxit de l’activitat
esmentada i pregunta sobre la implantació del 4G, si van dir en quant de temps es faria,
si persisteixen els problemes per veure la televisió, indicant que si no es va avisar es
deuria fer la corresponent queixa. El Sr. Alcalde respon que no sap si encara queda algú
que tingui problemes amb la recepció de la senyal de televisió, es va intentar arribar
amb l’avís a tota la ciutadania, tot i el poc marge de temps (3 dies) en que es va fer
arribar l’avís. Acaba dient que en el seu cas, li semblaria be fer un escrit de queixa. El
Regidor Sr. Pau Cid explica que es va fer una campanya nacional, donant-se un any de
temps per evitar els problemes oi am més es va avisar.
La Regidor Sra. Isabel Ferré intervé només a per a desitjar un bon any 2016, desig al
qual es suma el Sr. Alcalde.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les vint-i-una hores i quaranta-set minuts i de tot el que s’ha tractat es
formula la present acta de la que, com a Secretari accidental, certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCTAL.,

