III Assemblea informativa, 5 de maig de 2017
Hora inici: 20:00h
Hora final: 22:00h

Presentació de la III Assemblea i el seu funcionament i de l’equip de govern.
Passa la paraula al sr. Alcalde Adam Tomàs. S’agraeix la presència de la gent i
comenta l’absència de la Regidora Inés Martí que s’incorporarà més tard a
l’Assemblea degut a que està a un altre acte. També fa referència a la menor
assistència de públic en la II Assembla i obre una possibilitat al debat intern de ferla cada 6 mesos o una vegada a l’any.

Comença parlant de la residència d’avis, ja que a les dos anteriors Assemblees no
estava solucionat, comenta que la residència ja està en funcionament des del 30
de novembre i s’espera que al juny estigui en plena ocupació. Fent referència al
tema de la cuina diu que s’està cuinant a la residència vella i el menjar es trasllada
a la nova residència.

Passa a parlar de les obres que s’estan fent arreu d’Amposta i en especial a la zona
del grau. Comenta que hi ha en execució uns 1.8 M€ i són 15 obres i reitera que és
important que les empreses que s’encarreguen de les obres siguin de la ciutat
d’Amposta i també comenta que degut a la crisi immobiliària existeix la possibilitat
de que les obres tardin una mica en acabar-se.
Parla dels 190.000 € que s’estan desenvolupant en clavegueram a Amposta i
60.000 € a Balada.

També parla de les barreres arquitectòniques i pluvials i diu que ja s’està acabant
el primer pla de supressió de barreres arquitectòniques 60.000 € a diferents punts
de la ciutat.
La intenció és millorar la inundabilitat, és a dir tallar les aigües que baixen del barri
del Grau abans que arribin a la plaça del mercat.
Parla de les voreres i del nou asfaltat, hi ha una bossa de 200.000 €, la intenció és
intentar anar arreglant aquelles voreres que estan més malament.

Pel que fa l’enllumenat, tenim un consum elèctric molt elevat, ja sigui per
l’enllumenat públic, com pels edificis municipals. Per això tenim un projecte que es
farà a 4 anys i voltarà sobre els 3.000.000 €. Aquest projecte està dividit en 4 fases,
on la primera s’està desenvolupant. L’enllumenat del Poble Nou s’està fent i també
s’està canviant l’enllumenat del pavelló poliesportiu i es ficarà llum a la torre de la
Carrova. A l’hospital s’ha fet un canvi en totes aquelles instal·lacions que es poden
millorar i on es pot rebaixar el consum. Tenim molta feina per davant ja que
qualsevol de les instal·lacions que existeix, l’enllumenat és millorable. Així poc a
poc anirem fent canvis per a obtenir una posterior millora en la eficiència
energètica.

Pel que fa l’entorn rural, s’ha rebaixat l’IBI rústic del 10% i el 100% de l’IBI rústic
s’està destinant a la millora de camins, així que en 2 anys ens gastarem 900.000 €,
a diferència dels altres anys on la inversió en camins no arribava a 50.000 € per
any.
També parla de projectes per al 2017 i en destaca 2, un és la primera fase del
mercat municipal que són 530.000 €, (Que es portarà a terme una part en diners
propis i les altres en unes subvencions del departament de cultura i la diputació de
Tarragona), i l’altre projecte és la recuperació de la façana fluvial.

Explica dos projectes més, l’adquisició del Sindicat amb la seva posterior
restauració, on es posarà un Fab Lab, (un espai de transferència de coneixement,
per a ficar en pràctica idees

projectes interessants). S’ha ficat 1M € per al

rehabilitacó del sindicat i la idea és que també acabi anant l’àrea de polítiques
d’ocupació de l’ajuntament.

Pel que fa la millora del casc antic, la intenció és fer mesures per a cridar a la gent
jove que vingui a viure allí.
També parla d’una de les preocupacions de la població que és el tema de la neteja
i comenta que s’ha augmentat la pressió i s’està preparant una campanya des de la
regidoria de joventut i participació ciutadana i un projecte del alumnes de l’ITEC
per sensibilitzar la gent sobre aquest tema.
S’està negociant un nou model de recollida amb COPATE que és

qui

gestiona

la recollida de les escombraries. Hi haurà nous contenidors i alguns es canviaran i
també haurà nous sistemes de recollida, més períodes de neteja i també parla de
la rebaixa de 100.000 € de la quantitat que es paga a COPATE per la recollida
d’escombreries.

Pel que fa a polítiques d’ocupació, l’atur continua baixant i Amposta va per
endavant de la resta de municipis del territori en la rebaixa de l’atur.
Parla del polígon de la Oriola al qual hi ha un terreny que es traurà a subhasta per
a que entrin empreses, inclús empreses del poble. Un altre tema als polígons és el
desplegament de la fibra òptica.

Passa a parlar de l’aprovació del pressupost del 2017, un 8,62% més que l’any
passat 21.270.000 €.

També de que hi ha hagut un increment de les subvencions a les entitats. També
es va incorporar les ajudes als autònoms i a les empreses que fessin investigació i
desenvolupament.
Les beques a l’estudi s’incrementen de 20.000 € a 50.000€.

A l’últim ple es va passar una modificació de pressupost de 5,5M €, per a fer
inversions, principalment al mercat, l’adquisició de nous immobles, 1,9M € per al
pavelló esportiu, 60.000 € per a la urbanització de carrers, 200.000 € a l’any per al
clavegueram, cobriment de la piscina exterior, 50.000 € per a supressió de
barreres arquitectòniques entre moltes més coses.
Però tot i així, l’endeutament al 2015 era del 69% i en aquests moments és del
43%.
Comenta les mesures que van programar al entrar que eren 150, i ara en aquests
moments que encara no hem arribat a la meitat, són 89 els compromisos que ja
s’han dut a terme.

Per part del sr. Alcalde res més i agraeix una altra vegada la presència de tots els
assistents.

S’obri el torn de preguntes al sr. Alcalde o als diferents regidors.

-

Intervé un home del Pere Mata: manifesta la seva satisfacció per la taula
que els van deixar el dia de Sant Jordi i fa una proposta al Sr. Alcalde i algú
del regidors/es de fer una visita guiada pel Pere Mata.

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Dona les gràcies i pel que fa la visita guiada
comenta que van anar i hi tornaran.

-

Intervé una dona : el tema del pluvials, els desaigües dels terrats que fan
cap a la vorera, ho teniu contemplat? I el tema del soroll de les motos.

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Pel que fa els pluvials, no tenim contemplat res, però
al edificis nous està prohibit que vagin al carrer. I pel que fa les motos diu que
prendran nota des de la regidoria de governació per a que hagin
companyes de control.
També comenta que en breu serà la presentació del nou inspector de
policia local.

-

Intervé un home: el tema de les terrasses que es va parlar a l’altra
assemblea, manifesta que són molt incòmodes i que van dir que buscarien
alguna solució. I un altre tema és el tancament de portes de l’hospital a les
21h ja que persones que van amb cadira de rodes no poden pujar la rampa,
alguna solució? I agraeix la feina que estan fent pel tema de la barreres
arquitectòniques.

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Buscarem la instància i li farem arribar al gerent de
l’hospital. El tema de les terrasses s’està redactant, està a punt d’acabar-se.

-

Miquel Subirats: L’ordenança de terrasses hem volgut desenvolupar-la amb
molta calma per què és un tema molt important per a la ciutat i en bru
farem una reunió amb els comerços i bars afectats per a que vagin fent les
seves aportacions i per al ple del mes següent ja estarà aprovada.

-

Intervenció del ciutadà: Solar al costat de casa seva “està ple de caques de
gossos, i hi ha moltes rates i escombreries...” a veure si això es soluciona d’una
vegada.

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Comenta que hi ha molts de solars així i diu que
actuaran per urgència,per decret d’alcaldia i pel tema de les rates diu
prendran una sèrie de mesures i avisaran a COPATE.

-

Intervé un home: L’asfalt de la Av. Aragonesa amb pedra d’ulldecona fa pensar
que sigui un pas de vianants, i ja he vist varies vegades uns quants sustos. I
proposa ficar tanques.

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: El fet de que hi hagi un canvi de paviment no vol dir
que sigui un pas de vianants i el que també podríem fer és ficar-ho tot en
asfalt per que no hi hagi un canvi de paviment.

-

Intervé el mateix home: Tal com hi ha una borsa de terres que no es
cultiven...podria haure una borsa de baixos comercials?

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Podem fer-ho, podem obrir una borsa, això es
podria explorar des de l’àrea de comerç.

-

Intervé Rafael : Vaig fer una proposta de ficar unes tanques protectores al parc
dels xiribecs, però veig que no hi ha res. I el tema del cementeri, On es farà el
nou cementeri?

-

El Sr. Alcalde Adam Tomàs respon: El cementeri només pot créixer cap a
l’esquerra, teníem una proposta del grup de convergència, però la ampliació ha
d’anar cap a l’esquerra, el cementeri necessita una actuaciómolt més important
i abans del final de legislatura s’ha de fer un projecte de remodelació. I pel
tema del parc dels xiribecs diu que els pares també han de posar per la
seva part i vigilar els nens.

-

Intervé un home: Els felicita per la III assemblea i pregunta per la seguretat
del canal, es pot fer algun tipus d’ordenança per regular el tema per a que o es
pugui banyar al canal? També pregunta pel tema dels solars que es tracten
amb productes fitosanitaris i comenta que com que no hi ha cap cartell o
avís que digui que el solar està tractat pot intoxicar-se algun gos, gat... I
proposa fer una ordenança per a que al menys s’informi de quin producte
s’està utilitzant i la seva perillositat. I pel tema de la festa del mercat i
l’arribada de la energia elèctrica a la ciutat d’Amposta...vosaltres heu alguna
acció pel tema de la pobresa energètica? Hi ha alguna mesura des de

l’ajuntament o des del departament de serveis socials per a vigilar que ningú se
li talli la llum?
-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Pel tema dels fitosanitaris tenim una proposta
redactada d’ordenança i en això s’està treballant. I el tema del vallat del
canal és responsabilitat de la comunitat de regants, els hi vam dir però no
es plantegen

-

Dani

Forcadell respon: “Al món rural està totalment regulat el tema dels

fitosanitaris, estem treballant en una ordenança que obligarà a tothom qui
tingui un jardí particular i hagi de fer un tractament de fitosanitaris que
comuniqui qui ho farà i quins productes farà servir i es ficarà un avís a la web i
també un cartell”
-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Pel que fa el tema de la llum, les companyies
elèctriques no pot fer cap tall sense que haguessim comunicat prèviament als
impagats com es resol aquesta situació.

-

Intervé un home : Vol una confirmació o denegació d’un projecte al final de
l’av. Isabel la catòlica.

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Desconec la situació, entenc que no hi ha res.

-

Intervé Llorens Navarro: Feliçita a l’equip de govern per la feina que fan i
pregunta pel tema d l’auditori el qual va costar més de 1.5M € la seva
construcció...Aquest edifici se li va fer una concessió de 50 anys gratuïtament a
EUSES, demanem que paguin el més aviat, que paguin un lloguer, que
mantinguin l’edifici. Un altre tema és l’antiga residència que en 25 anys estava
feta pols...on estan els diners que en hem gastat per mantenir-la?...volem tenir
accés a les factures dels diners que es van gastar.

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Pel que fa l’edifici és cert que hi ha un conveni
amb EUSES, en el moment que es va votar a favor d’aquest conveni es volia
portar estudis universitaris a la ciutat d’Amposta.

-

Marc fornós respon: Pel que fa l’edifici, ja s’ha parlat en EUSES i estan
disposats a pagar però s’han de tirar enrere una sèrie d’acords a nivell de ple.
Uns estudis universitaris a Amposta els necessitem i per això estem treballant,
primer tirar enrere una sèrie d’acords i desprès també les instal·lacions
esportives de les quals també pagaran una sèrie de quotes i per això estem
treballant en les ordenances.

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Pel tema de la residència i com el volum d’informació
és molt gran el que podeu fer és venir i preguntar i si hi ha alguna informació
que no està, demanar-la, màxima transparència.
Pel tema de l’hospital, s’està treballant en un model de sanitat territorial per
part del departament de salut, l’hospital d’amposta ha d’acabar sent un
hospital de referència com a mínim a nivell comarcal per això volem que ens
expliquen des de la generalitat quin és el sistema sanitari que volen per a les
terres de l’ebre, però per ara no hi ha res.

-

Intervé Rafael: “El castell està ple de caques de gos”..alguna solució?

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Nosaltres augmentarem les sancions i el que
podem fer és netejar i que hi hagi més presència policial.

-

Intervé Fèlix Aliau: Els plens es poden fer en directe? Teniu intenció de fer-ho o
no?

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: El compromís que portavem és retransmetre’ls per la
ràdio i per la TV. Es penja a la web i també hem canviat l’horari per a que pugui
assistir més gent. No em plantejo retransmetre-ho en directe .

-

Ramon Bel: Es retransmet tot el ple, no hi ha cap diferència de fer-ho en directe
o diferit per què es transmet des del minut 1 fins al final, no es talla res, si la
televisió fos pública podríem retransmetre a l’hora que volem però com no ho
és ens toca adaptar-nos a l’horari.

-

Fèlix Aliau: El tema de la il·luminació del pavelló...em podríeu dir quines
empreses han entrat o heu demanat pressupostos ?

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: s’ha fet una licitació

-

Pau Cid: Vam fer un bloc en el qual hi havia el pavelló i la torre de la carrova
i va haver 3 empreses que s’havien interessat en aquest projecte, Letinbox,
Carandini i tecniled que va guanyar que és d’Amposta, el material s’hagués
comprat a electrostocks igualment.

-

Intervé una dona: dóna les gràcies per la solució del tema de la pobresa
energètica, ja que des de serveis socials s’encarreguen dels rebuts de la
llum.
Sr. Alcalde Adam Tomàs: La generalitat va avisar de no pagar a les
companyies elèctriques per llei , ja que és la generalitat qui s’en fa càrrec.

-

Intervé un home: Heu parlat d’algunes subvencions de cara la rehabilitació de
façanes i barreres arquitectòniques...n’hi ha unes bases a l’ajuntament per a
sol·licitar-ho?

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: Les bases estan aprovades i ara falta aprovar la
convocatòria. La major part seran retroactives, tot allò que s’ha fet al 2017 i
presenta factura i estigui justificat i amb llicència d’obres que s’ha fet. Totes les
obres que siguin subvencionades han de tenir llicència.

-

Intervé un home: Heu comentat que esteu fent canvis en la companyia de la
recollida d’escombreries...a l’hora de tallar la gespa del jardí tenim problemes a
l’hora de llançar la gespa tallada, teniu pensat ficar contenidors de grans
dimensions per ficar els grans sacs de gespa a les zones on hi ha cases amb
jardins?

-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: S’està mirant amb l’empresa de recollida de
voluminosos per veure si hi ha algun contenidor de superfície però de
moment no hi ha res decidit. Al final s’acaba recollint tot ja sigui petit o
gran.

-

Intervé un home: Les persones que paguen l’IBI, tenen alguna forma de ferho més fàcil de fer-ho? L’oficina de recaptació diu que s’en va d’Amposta

per què la generalitat ho contempla així..perdrem altres coses? I a la clínica
s’ha perdut una especialitat, el ginecòleg.
-

Sr. Alcalde Adam Tomàs: El tema de l’oficina de recaptació, no és que s’en
vagi, es preveu fer les recaptacions des de les oficines de BASE i moltes
coses via telemàtica.

-

Sussana Sancho: El tema de les especialitats no és que s’hagin perdut, fruit de
la regularització que ha hagut amb SAGESSA alguns dels especialistes han tingut
que tornar al seu origen ja que prestaven serveis a diferents poblacions.
Per acabar, el Sr. Alcalde agraeix als assistents la presència i els convida a
assistir a la propera Assemblea que tindrà lloc els propers 6 mesos.

