
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUN  TA  MENT D’AMPOSTA DUTA  
A TERME EL DIA 26 DE MARÇ DE 2018.  

SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:

Sr. Adam Tomàs i Roiget.
Regidors membres:

Sr. Miquel Subirats i Garriga 
Sra. Inés Martí i Herrero
Sr. Ramon Bel i Serrat

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

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

Sra. Rosa Pertegaz i Lafont
Sr. Germán Ciscar i Pastor

Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-sis de març de dos mil divuit

Essent les vint hores 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-President, Adam Tomàs i Roiget, assistit de la sota-
signant,  Secretària  general  de  la  Corporació,  estant  també  present  la
Interventora, 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 de 26 de febrer de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 433 al 827 del 2018.
3. Donar compte de les contractacions de personal.
4. Aprovació inicial de la modifcació de l’Ordenança reguladora d’obres i

instal·lacions de serveis en domini públic municipal.
5. Aprovació  inicial  de  la  modifcació  del  Pla  de  verifcació  d’activitats

comunicades.
6. Aprovació del Pla director de la xarxa pluvial d’Amposta.
7. Donar compte liquidació del pressupost municipal de 2017.
8. Donar compte pla pressupostari a mig termini aprovat mitjançant Decret

d'Alcaldia 762/2018.
9. Aprovació inicial expedient número 8 de modifcació del pressupost per

suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.
10. Aprovació de l’expedient número 1 de reconeixement extrajudicial  de

crèdits.
11. Aprovació de l’expedient número 2 de reconeixement extrajudicial  de

crèdits.
12. Aprovació de l’expedient número 3 de reconeixement extrajudicial  de

crèdits.
13. Proposta d’atorgament de benefcis fscals ICIO.
14. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos.
15. Moció  del  grup  municipal  de  PXC  per  crear  uns  ajuts  econòmics  als

malalts  de càncer  que estiguin  en tractament i  tinguin  uns ingressos
inferiors al SMI.

16. Moció del grup municipal d’EA-AM en defensa de l’escola catalana i del
model d’immersió lingüística.

17. Moció  del  grup  municipal  del  PSC-CP  pel  dret  de  les  persones  amb
discapacitat a l’accessibilitat universal municipal.

18. Moció del grup municipal de CIU en defensa de l’escola catalana i del
model d’immersió lingüística.

19. Precs i Preguntes.

Abans d’iniciar la sessió el Sr. Alcalde en representació del grup municipal d’EA
- AM i en relació amb la situació actual de Catalunya manifesta: les recents
decisions del Tribunal Suprem de l'Estat espanyol contra membres del Govern
de la Generalitat de Catalunya, de l'antiga mesa del Parlament de Catalunya,
dirigents dels partits polítics independentistes i d’entitats de la societat civil
organitzada  representen  una  clara  vulneració  dels  drets  i  les  llibertats
polítiques.  Des  de  fa  mesos  algunes  d'aquestes  persones  romanen



injustament a les presons d'Estremera i Soto del Real de manera preventiva
sense haver-se realitzat el judici així com també a l'exili, i d'altres sovint s'han
vist  obligats  a  renunciar  al  seu  escó  per  pressions  judicials.  Rebutgem la
persecució  ideològica  i  política  que  des  de  les  instàncies  judicials  i
governamentals  de  l'Estat  espanyol  s'està  portant  a  terme  contra
l'independentisme  i  els  seus  representants  electes  vulnerant  la  llibertat
ideològica  i  de  participació  política.  Denunciem  l'empresonament  injust
d'Oriol  Junqueras,  Joaquim  Forn,  Jordi  Sànchez  i  Jordi  Cuixart,  Carme
Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull la retenció de
Carles Puigdemont i l'exili forçós Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara
Ponsatí, Marta Rovira i Anna Gabriel i exigim la llibertat d’aquells qui es troben
a la presó i un retorn en garanties d’aquells qui es troben a l’exili.
A continuació dona la paraula als portaveus dels grups municipals.
La  regidora  no  adscrita  Sra.  Rosa  Pertegaz  manifesta  el  seu  suport  als
empresonats i als que estan a l’exili,  hem de ser ferms i mostrar que ens
assisteix la raó, denunciar la indefensió i no oblidar l’1 d’octubre, defensar les
nostres idees i no per això estar empresonats o a l’exili, acaba dient que s’ha
de  mantenir  a  la  gent  connectada;  però,  alhora  donar  un  missatge  de
tranquil·litat fent les coses que siguin millor per al país. Visca la República.
El  regidor  Sr.  Francesc  Miró  manifesta  que  el  PSC  sempre  s’ha  mostrat
contrari  a  la  judicialització  de  la  vida  política,  les  darreres  mesures  són
extremes i no poden estar d’acord amb elles, manifestant el seu rebuig als
empresonaments i a l’exili.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que des del grup de CiU demanen la llibertat
dels presos polítics i el retorn de les persones que estan a l’exili, ja que no s’ha
demostrat la existència dels delictes de rebel·lió o malversació de fons, les
accions  del  Tribunal  Suprem  són  absolutament  desproporcionades  i
mancades de tots  els  requisits  per poder-se tirar  endavant,  impedint que
diputats  electes  puguin  exercir  els  seus  drets  polítics,  cosa  totalment
inadmissible en una democràcia, No es pot admetre que la justícia no sigui
imparcial,  ara bé,  s’ha de seguir  actuant amb unitat  d’acció,  calma i,  com
sempre, amb pau i sense violència.
El Sr. Alcalde intervé per sumar-se a aquesta crida a la voluntat de treballar
amb unitat d’acció i des de la pau.

Després de les anteriors manifestació, i  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 DE    26 DE FEBRER   DE  
2018.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 26 de
febrer de 2018.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO NÚMERO 433 A
827 DEL 2018.
Es  dona  compte  dels  Decret  de  l’Alcaldia  números  433  a  827  de  2018,
restant el Ple assabentat.

3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL.
Es dóna compte de les contractacions següents:
 J.A.B. com a conserge del Museu de les Terres de l’Ebre del 13 de març al

12 de setembre de 2018.
 C.G.T., per realitzar una base de dades correcta per comprovar que tots

els  carros i  palcos que s’han de posar a la plaça per als bous de les
Festes Majors d’Amposta compleixin amb la normativa, del 6 de març al
5 de juny de 2018.

 M.G.M  per  a  la  realització  de  les  tasques  de  mediació  comunitària
d’atenció al Poble Gitano del 6 de març al 6 de setembre de 2018.

 R.R.M., A.F.R., C.A.O.M., J.C.U. i P.M.V. com a hoste i hostesses del Fòrum
del 14 al 16 de març de 2018. 

 J.P.B. com a  educadora de la llar d’infants la Sequieta del 3 d’abril de
2018 al 2 d’abril de 2019.

El Ple de la Corporació resta assabentat.

4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
D’OBRES I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EN DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de gener de 2017,
aprovà defnitivament l’Ordenança municipal reguladora d’obres i instal·laci-
ons de serveis en domini públic municipal.
En el Butlletí ofcial de la província de Tarragona (BOPT) del dia 13 de febrer
de 2017 - número 30 es va  publicar el text íntegre de la mencionada Orde-
nança.
En el Diari Ofcial de la Generalitat de Catalunya número 7316  del dia  24 de
febrer  de  2017  es  publicà  l’anunci  de  l’Ajuntament  d’Amposta  pel  qual
s’aprova l'Ordenança municipal d'obres i instal·lacions de serveis en domini
públic municipal.
Des de l’entrada  en vigor de l’Ordenança fns a l’actualitat, del seu estudi,



de la seva aplicació pràctica sobre l’urbanisme d’Amposta, de l’efectivitat de
la norma i les seves conseqüències, s’ha detectat una mancança, un buit le-
gal en l’ordenament, que no ens permet salvaguardar correctament la xarxa
viària pública en tota la seva dimensió, per poder esmenar aquesta defci-
ència cal millorar-la, en aquest cas, introduir un nou article, que doni més
consistència al  posicionament de l’Ajuntament vers l’actuació que terceres
persones facin sobre la xarxa viària pública en obres que afectin a la presta-
ció de serveis bàsics.
En virtut dels articles 4.1.a) i 25.2.a) i 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i dels articles 60 i següents del De-
cret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activi-
tats i serveis dels ens locals de Catalunya, el Ple  de la Corporació, per majo-
ria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA - AM i dels 2 mem-
bres del grup del PSC – CP i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, del
membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz,
adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modifcació de l’Ordenança municipal regu-
ladora d’obres i instal·lacions de serveis en domini públic municipal, en el
sentit d’incorporar en el seu articulat l’article número 36.bis amb el següent
redactat:
“Article 36.bis - Asfalt a la via publica.
Per tal d'evitar el que anomenen perxejats a la via pública i, per tal d'evitar
l'impacte visual que aquests ocasionen i la degradació mecànica dels citats
pegats, les empreses subministradores de serveis hauran de complir a l'ho-
ra d'asfaltar els carrers les següents indicacions:
En cap cas les empreses subministradores podran fer la reposició de les
averies i la reposició de canalitzacions amb asfalt en gelat.
1. En carrers de menys de 5 metres, contats aquests entre la cara exterior

de la vorada, quan hi hagi una actuació o reposició, les empreses sub-
ministradores hauran d'asfaltar tot l'àmbit transversal del carrer, amb
una amplada d'asfalt com a mínim d'un metre.

2. En carrers de més de cinc metres incloent els de doble sentit de la circu-
lació, la reposició de l'asfalt es realitzarà fns l'eix del carrer, replantejat
aquest eix,  entre les cares exteriors  de la vorada, amb una amplada
d'asfalt d'un metre com a mínim. Sempre i quan l’avaria estigui empla-
çada a una tercera part de l’ample total del carrer, mesurada aquesta
des de la cara exterior de la vorada.

3. En carrers de més de cinc metres incloent els de doble sentit de la circu-
lació, quan  la reposició sigui a la meitat del carrer, considerant aquesta



meitat una tercera part de l’amplada del carrer, la reposició serà en la
totalitat transversal de la mateixa amb un metre d’ample d’asfalt com a
mínim.

4. En  carrers  on  la  seva  urbanització  sigui  especialment  adaptada  per
aparcaments de vehicles, i siguin aquests aparcaments limitats per una
rigola, amb un  paviment diferent del vial o amb pintura, si l’avaria es
troba dintre dels aparcaments, sols s’haurà d’asfaltar el citat àmbit amb
una amplada mínima d’asfalt com a mínim d’un metre. Si l’avaria es pro-
dueix sobre la rigola, el canvi de paviment o la pintura, la reposició as-
fàltica serà fns a la delimitació de l’aparcament oposat.  Si  l’avaria es
produeix al vial de circulació, serà la reposició asfàltica en tot l’ample,
amb una amplada mínima d’asfalt d’un metre.

En tots els supòsits s’haurà d’asfaltar la totalitat transversal del carrer amb
un metre d’ample com a mínim quan els tècnics municipals ho considerin
oportú.”
SEGON. Aprovar inicialment el Text refós de l’Ordenança municipal regula-
dora d’obres i instal·lacions de serveis en domini públic municipal que in-
corporar en el seu redactat l’art 36.bis.
TERCER.  Exposar al públic  els acords anteriors, per un termini de 30 dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí ofcial
de la província de Tarragona i al Tauler d’anuncis municipal, a efectes de
presentació d’al·legacions.
QUART.  Considerar defnitivament aprovat el present acord en el cas que
no es presentin al·legacions i/o reclamacions durant el termini d’exposició
pública.
CINQUÈ. Contra l’aprovació defnitiva o contra l’acord esdevingut defnitiu
es  podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat
contenciós  administratiu  de  Tarragona  en  el  termini  de  dos  mesos  a
comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  seva  publicació  en  el  BOPT.
Alternativament  i  de  forma  potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva publicació.



SISÈ. Fer públic aquest acord, el text refós de a la pàgina web municipal.
Intervencions dels membres:
El regidor Sr. Francesc Miró diu que el grup del PSC – CP ha donat suport a
la proposta per quant recull alguna de les seves demandes.

5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTI-
VITATS COMUNICADES.
L’ajuntament en Ple en data 30 de gener de 2017, aprovà defnitivament Pla
de verifcació d’activitats comunicades d’Amposta 2017‐2020, el qual fou pu-
blicat en el BOPT número 31 de 14 de febrer de 2017.
Es vol proposar, però, la seva modifcació en relació a l’àmbit de mesures i
mostres tractats pel Pla. En concret, la modifcació consisteix en la determi-
nació de la responsabilitat en la presa de mostres i mesures de l’activitat
econòmica.
Per tot això, es proposa la modifcació del ”Annex II. Protocol de verifcació i
model d’actes”, articles 3.2, 3.3 i 3.4 el redactat dels quals serà el que es de-
talla a continuació:
Primer. Es proposa una nova redacció de l’art 3.2 de l’Annex II. Protocol de
verifcació i  model de actes”,  el  redactat íntegre d’aquest article es el se-
güent:
“Art 3.2 Presa de mesures i mostres de l’Annex II. Protocol de verifcacii i model
d’actes.
La persona responsable de l’activitat inspeccionada facilitarà al tècnic/a inspec-
tor/a les analítiques, els certifcats o similars necessaris per a comprovar el bon
funcionament de l’activitat i que aquesta compleix amb la normativa sectorial
aplicable.
En cas que la persona responsable de l’activitat no disposi de la documentacii
sol∙licitada se li requerirà la seva aportacii i/o es prendran les mesures caute-
lars necessàries.”
Segon. Es proposa una nova redacció de l’art 3.3 de l’Annex II. Protocol de
verifcació i  model de actes”,  el  redactat íntegre d’aquest article es el se-
güent:
“Art. 3.3 Elaboracii de l’acta de verifcacii de l’Annex II. Protocol de verifcacii i
model d’actes:
Comprovats els aspectes determinats a l’apartat anterior d’aquest protocol, el
tècnic ha d’aixecar acta de la verifcacii corresponent segons el document II, el
contingut del qual serà el següent:
1. Identifcacii de l’establiment i del titular.



2. Referència  a  la  llicència,  comunicacii  prèvia  o  declaracii  responsable  −
Identifcacii de la data, hora i durada de la verifcacii.

3. En les actuacions de control on s’hagin d’identifcar focus emissors de conta-
minants, ja siguin a l’atmosfera, sorolls o abocaments. Les dades s’han de
deixar enregistrades en els corresponents apartats del format de verifcacii.

4. S’indicarà quins elements s’han comprovat i quins no perquè s’han conside-
rat fora de l’abast de l’actuacii.

5. Relacii i resultat de les actuacions dutes a terme.
6. S’han de recollir les observacions del titular de l’activitat o de la persona

que representi en el moment de la verifcacii.
7. La persona tècnica ha d’aixecar acta de verifcacii per duplicat amb la iden-

tifcacii i signatura de les persones que participen en la verifcacii i els re-
presentants de l’empresa o persona titulars de l’establiment. En el cas que
l’acta sigui estesa per una entitat col·laboradora de l’administracii, s’aixeca-
rà per triplicat. En el cas que el titular es negui a signar l’acta, el personal
inspector hi ha de fer constar aquesta circumstància, i n’ha de deixar una
còpia a l’establiment objecte de verifcacii.

Finalitzada l’actuacii inspectora, la persona tècnica ha de lliurar un exemplar
de l’acta al titular i li ha de fer els aclariments necessaris.
Si hi ha defciències, la persona tècnica ha d’explicar al titular que rebrà un re-
queriment en el qual se li indicarà el termini per esmenar‐les.”
Tercer. Es proposa una nova redacció de l’art 3.3 de l’Annex II.  Protocol de
verifcació i  model de actes”,  el  redactat íntegre d’aquest article es el se-
güent:
“Art. 3.4 Drets i deures del titular de l’activitat de l’Annex II. Protocol de verifca-
cii i model de actes,
3.4.1. Drets i deures del titular de l’activitat:

a) Drets:
- El titular o el representant de l’activitat té dret a ser present en totes

les actuacions i a rebre una còpia de l’acta i signar‐la. Juntament amb
la seva signatura, podrà fer‐hi constar les manifestacions que cregui
oportunes. 

- Te dret a ser advertit de les apreciacions de risc o d’incompliment for-
mal que s’hagi pogut detectar en el moment de fer el control.

- El titular té dret a ser advertit de les apreciacions de risc ambiental o
d’incompliment formal que s’hagin pogut detectar en el moment de la
verifcacii.

b) Deures:
- Facilitar l’accés al personal acreditat a la instal·lacii.



- Posar a disposicii del personal acreditat a informacii, la documenta-
cii, els equips i els elements que siguin necessaris per a dur a terme
l’actuacii de control.

- Permetre al personal acreditat la presa de mostres sufcients per fer
les analítiques i les comprovacions.

- Permetre al personal acreditat la utilitzacii dels instruments i els apa-
rells amb la fnalitat d’autocontrol.

- Si el titular incomplís alguna de les obligacions assenyalades es farà
constar a l’apartat d’incidències de l’acta.

3.4.2. Drets i deures del personal inspector:
a) Drets:
- El personal que fa la verifcacii ha d’estar degudament habilitat, amb

caràcter general o bé, singularment, per a una actuacii concreta.
- En l’exercici de les seves funcions, els inspectors que exerceixin tasques

inspectores han de ser considerats agents de l’autoritat i estan autorit-
zats a:
 Accedir, en qualsevol moment i sense avís previ, als establiments de

les empreses on es desenvolupa l’activitat i romandre‐hi.
 Fer‐se acompanyar en les visites de verifcacii pel titular de l’activi-

tat o la persona representant de l’activitat i pel personal expert i tèc-
nic ofcialment habilitat que estimin necessaris per al millor desen-
volupament de la funcii inspectora.

 Practicar qualsevol examen o prova que considerin necessària per
comprovar que s’observen correctament les disposicions legals i re-
glamentàries.

 Requerir tota la informacii, sols o davant de testimonis, de la per-
sona titular o del personal de l’empresa que es jutgi necessària amb
la intencii d’aclarir els fets objecte de verifcacii.

b) Deures:
- Les persones vinculades a l’Ajuntament que porten a terme les tasques

inspectores,  per  accedir  als  establiments  o  les  activitats  on  hagin
d’exercir la seva tasca, han d’acreditar la seva condicii mitjançant un
document lliurat amb aquesta fnalitat per l’administracii competent.

- Els inspectors/es estan obligats a guardar secret sobre els assumptes
que coneguin per rai de la seva funcii.

- El personal que inspecciona ha d’observar, en compliment de les obli-
gacions que te, el respecte i la deferència pertinents, i ha de facilitar a
les persones inspeccionades la informacii que necessitin per complir
la normativa aplicable a les activitats que sin objecte d’inspeccions.”



Quart. Es proposa la derogació integra de l’article 4 de l’Annex II . Protocol
de verifcació i model de actes.
Cinquè.  Es proposa l‘aprovació del text refós del Pla de verifcació d’activi-
tats comunicades d’Amposta 2017‐2020 el qual ja incorpora les propostes
que fguren en els apartats anteriors, la redacció integra del Pla es la fgura
en l’Annex 1 al present document.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres
del grup d’EA -  AM i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2
membres  del  grup  del  PSC  –  CP,  del  membre  del  grup  de  PxC  i  de  la
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modifcació del Pla de verifcació d’activitats
comunicades d’Amposta 2017‐2020 en el termes exposats.
SEGON. Ordenar a la Regidoria de noves tecnologies a que procedeix a fer
divulgació, en seu virtual, del text íntegre del Pla de verifcació d’activitats
comunicades  d’Amposta  2017‐2020  que  acompanya  a  aquesta  proposta
com annex 1.
TERCER.  Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial, de les propostes
primera fns la quarta, per un termini de trenta dies, als efectes de la pre-
sentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el
Butlletí ofcial de la Província, Diari Ofcial de la Generalitat de Catalunya i
Tauler d’anuncis de la Corporació.

6. APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE LA XARXA PLUVIAL D’AMPOSTA.
Vist  el  Pla  director  de  la  xarxa  pluvial  d’Amposta,  redactat  per  Planifca
enginyers i arquitectes, Coop V.
Atès  el  que  disposen  els  articles  60  i  següents  del  Reglament  d’obres,
activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret
179/1995, de 13 de juny.
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 6 membres del grup de CiU i de la regidora no
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Aprovar el Pla director de la xarxa pluvial d’Amposta del que s’ha
donat compte.
SEGON. Ordenar l’exposició pública del Document aprovat per un termini
de trenta dies, mitjançant la publicació d’edictes en el Butlletí ofcial de la
província, Diari Ofcial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis.



TERCER.  Determinar  que  el  Pla  restarà  defnitivament  aprovat  si  en  el
termini d’exposició pública no es presenten al·legacions o reclamacions.
Intervencions dels membres:
El regidor Sr. German Ciscar diu que aquesta va ser una iniciativa seva en
adonar-se de que quan plou Amposta s’inunda, per aquest motiu va pre-
sentar una moció que va ser aprovada, optant l’equip de govern per inten-
tar fer el Pla amb mitjans propis la qual cosa va demostrar-se impossible,
acudint, com ell va demanar, a una empresa especialitzada. Està satisfet de
veure que les seves idees es porten a cap i dels seues resultats.
La regidora Sra. Isabel Ferré pregunta si l’aprovació és inicial o defnitiva,
responent el Sr. Alcalde que l’aprovació i el Pla s’exposaran al públic per un
termini de 15 dies pel tràmit d’al·legacions, si no se’n presenten s’entendrà
defnitivament aprovat i en cas de presentar-se’n es deuran resoldre i apro-
var defnitivament.
Responent la intervenció del Sr. Ciscar, el Sr. Alcalde diu que la posició de
l’equip de govern sempre ha estat la de recollir les propostes positives de la
resta de grups municipals amb la voluntat de tirar endavant el poble.

7. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2017.
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia 555/2018, de 28 de febrer, d’aprova-
ció de la liquidació del pressupost de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents:
De conformitat amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es presenta la liquidació del pressupost de l'any 2017 de
l'Ajuntament d'Amposta i que conté els drets pendents de cobrament i les
obligacions reconegudes pendents de pagament, el resultat pressupostari,
els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.
Fonaments de dret:
Considerant que aquesta liquidació s'ajusta als articles 191.3 de la citada
norma i 89 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i vist l'Informe
d'Intervenció de data 22 de febrer de 2017.
Resolc:
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost general de l'any 2017, segons el
següent detall:

 Drets pendents de cobrament: 13.561.922,99 euros.
 Obligacions pendents pagament: 2.870.647,01 euros.
 Romanent de tresoreria per a despeses generals: 7.562.244,50 euros.
 Resultat pressupostari ajustat: 7.523.655,69 euros.
 Estalvi net: 4.065.747,68 euros



Segon: Que haurà de donar-se compte de la present resolució al  Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que celebri.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.

8. DONAR COMPTE PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI APROVAT MITJAN-
ÇANT DECRET D'ALCALDIA 762/2018.
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia 762/2018, de 15 de març de 2018,
d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini que es transcriu tot seguit:
“Antecedents:
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibi-
litat fnancera, estableix a l'article 29 que: "S'elaborarà un pla pressupostari
a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals
i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent
amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de confor-
mitat amb la regla de despesa".
El mateix precepte disposa a continuació que:
“Els plans pressupostaris a mig termini comprendran un període mínim de
tres anys i contindran, entre d'altres paràmetres:
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de

despesa de les respectives administracions públiques.
b) Els principals supòsits en que es basen dites projeccions d'ingressos i

despeses.
c) Una avaluació de cóm les mesures previstes poden afectar a la sosteni-

bilitat a llarg termini de les fnances públiques.
L’Ordre HAP/2105/2012,  de 1  d’octubre,  per  la  qual  es desenvolupen les
obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei orgànica
2/2012,  estableix  a  l’article  6  l’obligació  de remetre informació sobre els
plans pressupostaris a mig termini.
Fonaments de dret:
Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat fnancera.
Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obli-
gacions  de  subministrament  de  informació  previstes  en  la  Llei  orgànica
2/2012.
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Resolc:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari de l'Ajuntament d'Amposta per al perí-
ode 2018-2021, d'acord amb allò establert a l'article 29 de la Llei orgànica



d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat fnancera. Aquest Pla consta com
a annex al present decret.
Segon.- Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la infor-
mació corresponent als referits marcs pressupostaris a través de l'aplicació
de captura habilitada en la "Ofcina Virtual para la Coordinación Financiera
con las Entidades Locales", en compliment d'allò establert en la Ordre Mi-
nisterial 2105/2012, de 1 d'octubre.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.

9. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 8 DE MODIFICACIÓ DEL PRES-
SUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2018 el passat 28 de desembre
de 2017,  ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no
poden demorar-se fns el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit o
el pressupostat resulta insufcient.
En concret, aquest expedient té per objecte:
a) Finançar les factures incloses en el compte de creditors pendents d’aplicar a
pressupost a 31/12/2017, que es porten a aprovació pel Ple de la Corporació i
que tenen com a font de fnançament el superàvit pressupostari.
Suplements de crèdit factures (413X)

00-9200-22799 Honoraris professionals diversos 1.418,41 €
01-3321-22700 Treballs neteja Biblioteca Comarcal 4.645,84 €
01-3322-22700 Treballs manteniment Arxiu Comarcal 199,11 €
01-3331-22609 Activitats generals Arts Visuals 1.210,00 €
01-3331-22700 Treballs manteniment Arts Visuals 189,07 €
02-320-22610 Despeses activitats educatives 284,24 €
02-3236-22700 Treballs manten. Llar d'Infants La Sequieta 3.650,30 €
02-3237-22700 Treballs manteniment Centre Recursos 829,61 €
02-3262-22700 Treballs manteniment i neteja Escola d'Art 1.924,71 €
03-3420-22700 Treballs manteniment Camp d'Esports 1.592,86 €
03-3420-62500 Material tècnic inventariable àrea esports 5.473,60 €
03-3422-22700 Treballs manteniment Camp d'Esports 530,96 €
03-3424-22700 Treballs neteja Pista d'Atletisme 1.261,02 €
03-3426-22700 Treballs neteja Club de Rem 398,21 €
03-3428-22700 Treballs manteniment Centre Tecnifcació 1.676,67 €
03-3429-22700 Treballs manteniment Pavelló Esgrima 862,81 €
05-2312-22700 Treballs neteja edifci C. Sant Roc UBASP 995,54 €
05-2311-22700 Treballs neteja SIS 1.327,38 €
05-2314-22799 Treballs externs Tranport Adaptat 905,45 €



05-2315-22799 Treballs externs SAD Dependència 13.063,23 €
06-130-22000 Material ofcina i altres Policia Local 549,52 €
06-130-22700 Treballs manteniment i neteja Edi. Policia 398,21 €
07-9200-22001 Publicacions 79,86 €

07-9202-22002
Material informàtic d'ofcina no inventaria-
ble 649,35 €

07-9200-22400 Assegurança Civil i Edifcis 3,04 €
07-9200-22501 Tributs autonòmics 1.441,85 €
07-931-22799 Confecció nòmines i S.Social 2.377,03 €

08-439-22602
Promoció  Publici.  activit.  cult.  esport,  co-
merç,recrea 915,97 €

08-4911-22700 Treballs neteja Amposta Ràdio 54,84 €
09-1533-22199 Material Brigada i altres 796,42 €
09-1533-22700 Treballs neteja Central de Serveis 265,46 €

09-1621-46500
Transf.  corrent  Consell  recollida  escom-
braries 637.862,78 €

09-1623-46500 Transf. corrent Consell tractament residus 361.708,88 €
09-163-22700 Treballs Externs neteja de carrers 7.000,16 €
09-9200-22700 Treballs neteja edif. ofcines Pl. Espanya 995,54 €
12-4311-22700 Treballs neteja i manteniment Fires 1.013,10 €
12-432-22700 Trenalls neteja Ofcina de Turisme 398,21 €
12-432-62500 Senyalitzacions turístiques 5.098,94 €
13-4311-22611 Mercat Santa Llúcia i cicle de nadal 3.300,00 €
13-4312-22700 Treballs neteja mercat municipal 2.190,18 €
14-3370-22700 Treballs neteja Casal de la Música 2.182,39 €
14-3374-22609 Setmana Infància i Joventut i Nadal 14,64 €
14-3375-22700 Treballs neteja El Casal 1.659,22 €
Total crèdits extraordinaris 1.073.394,61

Crèdits extraordinaris factures (413x)
07-9200-62500 Mobiliari de Ofcina 145,12 €
Total crèdits extraordinaris 145,12
b) Finançar una sèrie d’actuacions que es consideren necessàries i urgents,
que no es poden demorar per l’exercici vinent, i que es fnançaran en càrrec
al Romanent de Tresoreria per Despeses Generals resultant de la liquidació
de l’exercici 2017 i en la baixa d’una sèrie de despeses d’inversió.
Suplements de crèdit



09-1532-60903
Eliminació barreres arquitectòniques vials
2018 80.000,00 €

00-9200-62200 Adquisició immobles 250.000,00 €

12-432-62200 Adequació antiga ofcina turisme 60.000,00 €

06-132-62500
Videocamares control Mercat Mun, i carrer
Major 15.000,00 €

00-9200-63200 Adequació edifci Sindicat 350.000,00 €

01-330-68901
Regeneració  amb.  i  posada  func.  Façana
fluvial 175.000,00 €

09-1532-21000 Conservació vies públiques 35.000,00 €

06-1330-21000 senyalitzacions vials 30.000,00 €

06-1330-22199 senyals tràfcs i guals 20.000,00 €

00-9200-22799 Honoraris professionals diversos 56.000,00 €

10-9200-62200 Adequació edifci travessera sant Isidre 505.263,03 €

06-132-62400 Vehicles policia local 3.000,00 €

Total suplements de crèdits 1.579.263,03

Crèdits extraordinaris

09-160-61901 Treballs substitució i millora clavegueram 150.000,00 €

09-160-60901 2a fase pluvials carrer Tarragona 100.000,00 €

10-171-62500 Adquisició jocs inclusius 20.000,00 €

09-165-62904 Pla estratègic enllumenat fase 2.1 75.000,00 €

09-454-61905 Treballs reparacions camins 2018 150.000,00 €

11-33816-
62500 Adquisició escenari 10.000,00 €

10-151-62500 Mobiliari urbà 22.550,00 €

02-3238-63200 Adequació i millora centres educatius 120.000,00 €



03-3420-63200 Adequació i millora equipaments esportius 90.000,00 €

07-9200-62500 Sistema videoacta ple municipal 30.000,00 €

09-1723-63200 obres millora gossera municipal 30.000,00 €

09-1532-21001 Eliminació postes via pública 20.000,00 €

05-311-20201 Lloguer espai social 20.000,00 €

02-3260-48904
Subvenció Comunitat  regants canal de la
dreta de l'Ebre 1.500,00 €

Total crèdits extraordinaris 839.050,00

Finançament

870.00
Romanent  de  Tresoreria  Despeses  Gene-
rals 1.905.500,00 €

10-151-60901 Urbanització plaça carrer Sant Roc i Corsini 85.000,00 €
03-3427-63200 Cobriment piscina exterior 292.000,00 €
00-9200-63201 Adequació i rehabilitació bens immobles 120.000,00 €
07-9202-62602 Equipament i instal·lació WIFI 8.263,03 €
12-432-62201 Millores ofcina turisme 4.550,00 €
06-132-63400 Adaptació vehicles 3.000,00 €
Total fnançament 2.418.313,03
En resum, i  d'acord amb el que determina la legislació vigent,  el  Ple de la
Corporació,  per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup
d’EA - AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del
grup  del  PSC  –  CP i  del  membre del  grup  de  PxC  i  el  vot  contra  de  la
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient número 8 de modifcació del pressupost de 2018
amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es rela-
cionen:
Modifcació crèdit número 8: crèdits extraordinaris i suplements crèdits

Crèdit extraordinari 839.195,12
Capítol 2: despeses béns corrents i serveis 40.000,00
Capítol 4: transferències corrents 1.500,00
Capítol 6: Inversions reals 797.695,12
Suplements crèdits 2.652.657,64
Capítol 2: despeses béns corrents i serveis 209.724,01



Capítol 4: transferències corrents 999.571,66
Capítol.6: Inversions reals 1.443.361,97
Finançament 3.491.852,76
Capítol 8: Superàvit 1.073.539,73
Capítol 8: Romanent tresoreria despeses generals 1.905.500,00
Capítol 6: inversions reals 512.813,03
SEGON. Exposar al públic la modifcació aprovada durant el termini de 15 dies
hàbils, tant als taulers d'anuncis com al Butlletí Ofcial de la Província , als efec-
tes que els interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients.
TERCER. Elevar la present aprovació a defnitiva en el cas que durant el termini
d'exposició al públic no es presentin reclamacions
Intervencions dels membres:
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz després de manifestar el seu vot
en contra demana que en assumptes com aquest, quan es formulen pre-
guntes a la Comissió d’hisenda, el regidor delegat deuria respondre, ja que
dona la sensació de que no conegui les propostes.
El regidor Sr. Francesc Miró recorda que el grup del PSC – CP va votar en
contra del pressupost advertint que la seva posició podria modifcar-se en
les  diferents  modifcacions  pressupostàries  que l’equip  de  govern  aniria
presentant. La seva abstenció respecte l’actual resta justifcada en que hi ha
propostes en que estan d’acord (per exemple en la eliminació de barreres
arquitectòniques o en la millora de la gossera) i en altres no, així no veu que
la eliminació de postes s’hagi d’acabar pagant per l’Ajuntament amb benef-
ci de les empreses subministradores o amb el lloguer de local quan l’Ajunta-
ment en disposa de buits. Acaba refermant la seva oferta de col·laboració
per a properes modifcacions pressupostàries, en especial en l’aplicació del
romanent de tresoreria, ja que creu millor que les propostes s’aprovin amb
13 vots que amb 11.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU considera que hi ha pro-
postes que els semblen bé i altres no, concretament sempre han estat en
contra de l’adquisició de l’edifci del Sindicat i, per tant, també en el seu ar-
ranjament. Demana que es replantegi l’opció de construir dues pistes poli-
esportives al triangle de la zona esportiva de Xiribecs, ja que aquest espai va
ser concebut com zona d’ampliació de la pista d’atletisme, tampoc estan
d’acord amb el lloguer de locals quan n’hi ha de propis buits; però, és una
modifcació de l’equip de govern del seu pressupost i, per tant, s’han abstin-
gut en la votació.
El Sr. Alcalde respon al Sr. Miró que qualsevol recurs per la supressió de
barreres  arquitectòniques  serà  insufcient;  però,  assenyala  que aquestes



mesures no es limiten als 80.000 € pressupostats, ja que hi ha altres actua-
cions que incorporen aquesta supressió de barreres (adaptació de jocs al
Parc  de Xiribecs,  urbanització  del  carrer  Gran Capità,  etc.),  segur  que si
abans de fnal d’any els serveis tècnics poden preparar més projectes en
aquesta línia s’incrementarà la inversió, ara de moment s’actua en aquells
indrets en que indica el Coordinador dels serves al territori. Pel que fa al llo-
guer del local per al Club social de malalts mentals respon que, a banda de
resultar més econòmic en no haver de realitzar cap obra d’adaptació que si
requerien els locals propis, existeix la voluntat de ser pioners en un equipa-
ment d’aquest tipus en no existir-ne cap a les Terres de l’Ebre. Tot i això,
aquesta és una situació excepcional, ja que el seu model és el de reduir el
lloguer de locals. El regidor Sr. Miró diu que es gastaran diners en lloguer de
locals i al fnal també s’acabarà actuant en els locals propis, encara que en-
tendria el lloguer del club social per la seva urgència.

10. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 1 DE RECONEIXEMENT EXTRAJU-
DICIAL DE CRÈDITS.
Vist  l’expedient  de reconeixement  extrajudicial  de crèdits  format  per  les
obligacions d’exercicis anteriors, recollides comptablement al compte (4130)
i (4133), per import total de 184.252,38 euros, contingudes en els següents
annexes:

Factures VF- RC

Partida Codi factura Import RC Import RC

07-9200-22501 138221 3,45 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138222 16,12 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138223 3,28 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138224 17,91 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138225 27,75 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138226 16,12 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138227 183,58 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138228 4,92 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138229 16,12 € 66901 1441,85



07-9200-22501 138230 3,28 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138231 19,15 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138232 16,12 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138233 56,76 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138234 16,12 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138235 283,82 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138236 3,28 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138237 3,28 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138238 3,28 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138239 23,22 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138240 16,12 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138241 8,73 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138242 3,28 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138243 28,66 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138244 3,28 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138245 99,34 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138246 99,34 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138247 138,27 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138248 5,09 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138249 38,39 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138250 136,55 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138251 4,00 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138252 16,12 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138253 40,57 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138254 17,91 € 66901 1441,85

07-9200-22501 138255 37,30 € 66901 1441,85



07-9200-22501 138256 31,34 € 66901 1441,85

13-4311-22611 139146 3.300,00 € 48516 3.628,20 €

Total  4.741,85 €  

Factures VF- AD

Partida
Codi fac-

tura Import AD Import AD Diferència

00-9200-22799 138485 91,78 € 18489 531,45 € 439,67 €

00-9200-22799 138483 227,55 € 18489 531,45 € 303,90 €

00-9200-22799 138486 1.099,08 € 966 1.099,12 € 0,04 €

01-3321-22700 138450 4.645,84 € 3862
15.124,85

€
10.479,01

€

01-3322-22700 138470 199,11 € 3863 199,05 €

01-3331-22700 138471 189,07 € 3411 213,53 € 24,46 €

02-3236-22700 138461 3.650,30 € 3859 3.650,47 € 0,17 €

02-3237-22700 138449 829,61 € 3860 829,68 € 0,07 €

02-3262-22700 138457 1.924,71 € 3861 1.924,70 € -0,01 €

03-3420-22700 138464 1.592,86 € 3867 1.592,89 € 0,03 €

03-3420-62500 138285 5.473,60 € 55676 5.473,60 € 0,00 €

03-3422-22700 138476 530,96 € 3857 530,97 € 0,01 €

03-3424-22700 138472 398,21 € 3869 1.261,06 € 862,85 €

03-3424-22700 138466 862,81 € 3869 1.261,06 € 398,25 €

03-3426-22700 138468 398,21 € 3718 398,21 €

03-3428-22700 138474 1.676,67 € 3436 1.676,67 € 0,00 €

03-3429-22700 138465 862,81 € 3413 862,89 € 0,08 €



05-2312-22700 138458 995,54 € 3412 995,54 € 0,00 €

05-2313-22700 138475 1.327,38 € 3858 1.327,45 € 0,07 €

05-2314-22799 138437 905,45 € 3903 3.218,07 € 2.312,62 €

06-130-22700 138467 398,21 € 3873 398,29 €

07-9202-62600 138444 16.344,93 € 47738
16.344,93

€ 0,00 €

07-9202-62600 138284 3.947,93 € 55728 3.947,93 € 0,00 €

07-931-22799 138377 2.377,03 € 3898 3.210,27 €

08-439-22602 138435 363,00 € 4240 363,00 € 0,00 €

08-439-22602 138379 552,97 € 4243 552,97 € 0,00 €

08-4911-22700 138473 54,84 € 3410 95,35 € 40,51 €

09-1533-22700 138455 265,46 € 3876 265,51 € 0,05 €

09-9200-22700 138456 995,54 € 3717 995,54 € 0,00 €

12-4311-22700 138452 164,55 € 3610 164,55 € 0,00 €

12-432-22700 138448 398,21 € 3407 398,29 € 0,08 €

12-432-62500 137709 5.098,94 € 55886 5.098,94 € 0,00 €

13-4312-22700 138454 2.190,18 € 3716 2.354,20 € 164,02 €

14-3375-22700 138453 829,61 € 3864 1.659,29 € 829,68 €

14-3375-22700 137516 829,61 € 3864 1.659,29 € 829,68 €

07-9202-62601 138073 90.867,65 € 55361
90.867,65

€ 0,00 €

 Total
153.560,21

€  
16.685,24

€

Factures VF

Vincula-
ció Codi factura Import

Aplicació pressuposta-
ria Disponible

01/33/22 138447 1.210,00 € 01-3331-22609 3.054,63 €



 1.210,00 € 3.054,63 €
02/32/22 133687 284,24 € 02-320-22610 14.154,03 €
 284,24 € 14.154,03 €
05/23/22 138282 758,88 € 05-2315-22799 17.181,76 €

 138283
12.304,35

€ 05-2315-22799

 
13.063,23

€ 17.181,76 €
07/92/22 138436 79,86 € 07-9200-22001 16.914,42 €
 138439 649,35 € 07-9202-22002
 138378 3,04 € 07-9200-22400
 732,25 € 16.914,42 €
07/92/62 138442 145,12 € 07-9200-62500 20.483,47 €
 138440 1.732,53 € 07-9202-62600
 138438 123,18 € 07-9202-62600
 2.000,83 € 20.483,47 €
09/15/22 138072 621,94 € 09-1533-22199 3.582,44 €
 138419 174,48 € 09-1533-22199
 796,42 € 3.582,44 €
09/16/22 138421 7.000,16 € 09-163-22700 9.111,16 €
 7.000,16 € 9.111,16 €
12-43-22 138480 848,55 € 12-4311-22700 2.426,96 €
 848,55 € 2.426,96 €
14/33/22 138446 14,64 € 14-3374-22609 3,96 €
 14,64 € 3,96 €

  
25.950,32

€ 77.797,71 €
que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta com-
provats per la Intervenció els requisits formals dels documents (especial-
ment el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les
obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques incorporades al ma-
teix i constant la conformitat a la prestació del servei, subministrament o
obra per part del personal municipal responsable de l’Àrea gestora.
Vist l’informe de Intervenció de 19 de març de 2018.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres
del grup d’EA - AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 mem-



bres del grup del PSC – CP, del membre del grup de PxC i regidora no ads-
crita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors,  per import total  de
184.252,38 euros, les quals hauran d’anar fnançades en càrrec al Roma-
nent de tresoreria per a despeses generals.
SEGON. Supeditar l’aprovació d’aquest expedient administratiu a l’aprovació
defnitiva de l’expedient número 8 de modifcació del pressupost per suple-
ments de crèdits i crèdits extraordinaris.

11. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 2 DE RECONEIXEMENT EXTRAJU-
DICIAL DE CRÈDITS.
Vist  l’expedient  de reconeixement  extrajudicial  de crèdits  format  per  les
obligacions  d’exercicis  anteriors,  recollides  comptablement  als  comptes
(4130) i (4133), segons el següent detall:
Factures VF

Vinculació Codi factura Import Aplicació pressupostària Disponible

06/13/22 138441 51,96 € 06-130-22000 169,17 €
 138443 497,56 € 06-130-22000
  549,52 €  169,17 €

Factures VF 

Codi factura Import Concepte Tercer

138451 195,20 € Neteja casal de la música ISS
138459 199,11 € Neteja casal de la música ISS
138460 199,11 € Neteja casal de la música ISS
138462 195,20 € Neteja casal de la música ISS
138463 199,11 € Neteja casal de la música ISS
138469 199,11 € Neteja casal de la música ISS
138477 199,11 € Neteja casal de la música ISS
138478 199,11 € Neteja casal de la música ISS
138479 199,11 € Neteja casal de la música ISS
138481 199,11 € Neteja casal de la música ISS
138482 199,11 € Neteja casal de la música ISS
Total 2.182,39 €   
que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost.



A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta com-
provats per la Intervenció els requisits formals dels documents (especial-
ment el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les
obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques incorporades al ma-
teix i constant la conformitat a la prestació del servei, subministrament o
obra per part del personal municipal responsable de l’Àrea gestora.
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conse-
qüències lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 21
de març de 2018.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres
del grup d’EA - AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i del mem-
bre del grup de PxC i el vot contra dels 2 membres del grup del PSC – CP i
de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors,  per import total  de
2.731,91 euros, les quals hauran d’anar fnançades en càrrec al romanent
de tresoreria per a despeses generals.
SEGON. Supeditar l’aprovació d’aquest expedient administratiu a l’aprovació
defnitiva de l’expedient número 8 de modifcació del pressupost per suple-
ments de crèdits i crèdits.

12. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 3 DE RECONEIXEMENT EXTRAJU-
DICIAL DE CRÈDITS.
Vist  l’expedient  de reconeixement  extrajudicial  de crèdits  format  per  les
obligacions d’exercicis anteriors, recollides comptablement al compte (4130)
i (4133), per import total de 999.571,66 euros:

Consell Comarcal Montsià VF

Vinculació Import Partida Disponible Diferència

09/16/46    
 422,27 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.046.040,03 €
 71.089,68 € 09-1621-46500 1.046.462,30 975.372,62 €
 37.094,88 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.009.367,42 €
 37.826,48 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.008.635,82 €
 68.529,42 € 09-1621-46500 1.046.462,30 977.932,88 €
 70.036,28 € 09-1621-46500 1.046.462,30 976.426,02 €
 38.699,43 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.007.762,87 €
 69.747,26 € 09-1621-46500 1.046.462,30 976.715,04 €
 41.154,21 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.005.308,09 €
 45.885,77 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.000.576,53 €



 77.002,51 € 09-1621-46500 1.046.462,30 969.459,79 €
 81.496,18 € 09-1621-46500 1.046.462,30 964.966,12 €
 46.557,31 € 09-1623-46500 1.046.462,30 999.904,99 €
 38.354,92 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.008.107,38 €
 70.226,63 € 09-1621-46500 1.046.462,30 976.235,67 €
 66.640,86 € 09-1621-46500 1.046.462,30 979.821,44 €
 36.417,24 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.010.045,06 €
 34.449,28 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.012.013,02 €
 2.783,03 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.043.679,27 €
 2.064,06 € 09-1623-46500 1.046.462,30 1.044.398,24 €
 63.093,96 € 09-1621-46500 1.046.462,30 983.368,34 €

 
999.571,66

€ 1.046.462,30 46.890,640 €

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost.
A la vista de les factures - liquidacions tramitades per a la seva aprovació,
una volta  comprovats  per  la  Intervenció  els  requisits  formals  dels  docu-
ments (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,
per part del personal municipal responsable de l’Àrea gestora.
Vist l’informe de Intervenció de 22 de març de 2018.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres
del grup d’EA - AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 mem-
bres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i el vot contra de la
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors,  per import total  de
999.571,66 euros, les quals hauran d’anar fnançades en càrrec al romanent
de tresoreria per a despeses generals.
SEGON. Supeditar l’aprovació d’aquest expedient administratiu a l’aprovació
defnitiva de l’expedient número 8 de modifcació del pressupost per suple-
ments de crèdits i crèdits extraordinaris.

SURT LA REGIDORA SRA. ISABEL FERRÉ.
Abans d’iniciar el debat del següent assumpte de l’ordre del dia, abandona
la sessió la regidora Sra. Isabel Ferré Roca, per tenir en aquest assumpte in-
terès personal directe.

13. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS ICIO.



Vista  la  sol·licitud  presentada  per  Isabel  Ferré  Roca  on  manifesta  que
havent pagat la taxa de llicència d’obres i l’ICIO per l’obertura d’un despatx
d’advocats, vol acollir-se a la bonifcació que contemplen les ordenances de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicència
d’obres.
Segons  les  bases  de  les  dades  tributàries  existents  a  l’Ofcina  de gestió
tributària,  la  sol·licitant  ha  pagat  la  liquidació  per  la  taxa  de  la  llicència
d’obres  i  l’ICIO  per  l’adequació  de  local  per  l’obertura  d’un  despatx
d’advocats al carrer Verge de Montserrat, 21, baixos, d’Amposta, havent-se-
li practicat la liquidació número 921105, per un import de 45,00 € havent-la
pagat el dia 19 d’abril de 2016.
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t,
respectivament, amb la rúbrica bonifcacions, i amb l’objecte de fomentar la
implantació de comerç i industria, la possibilitat de concedir bonifcacions
fscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i a l’ICIO a aquelles activitats
empresarials,  industrials,  comercials  o  de  serveis  que  se  sol·liciten  a
comptar de l’entrada en vigor d’aquest nou articulat aplicable a comptar del
22 de juny de 2016, i atenent a les següents característiques:
Plantilla mitjana Bonifcació fora polígons Bonifcació polígons
1 sol treballador 50,00 % 75,00 %
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 %
De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 %
D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 %
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 %
Les activitats  empresarials  que vagin destinades a cafeteries,  pubs,  bars,
encara que aquests continguin en el projecte activitats infantils, lúdiques o
altres els serà aplicable un percentatge lineal únic de subvenció d’un 10%
sobre  el  cost  de  les  taxes  i  llicències  a  les  que fa  referència  la  present
ordenança que haguessin abonat efectivament en caràcter previ.
Comprovació dels requisits:
Petició  del  particular  interessat.  A  dita  petició  haurà  d’adjuntar-se  la
documentació  acreditativa  del  compliment   dels  requisits  previstos  als
apartats  anteriors,  pel  qual  sol·licita  la  bonifcació  que,  per  a  l’apartat
corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en
la justifcació de la creació dels llocs de treball.
Requisit de temporalitat.   Es compleix amb el requisit de temporalitat de
petició establert per l’art. 7.4. de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa, per
quant no ha passat el termini d’un any des del pagament o la meritació de



la mateixa (obertura efectiva de l’establiment).
Requisit  de  la  contractació  de  personal.  La  interessada  ha  acreditat  un
certifcat  de  la  secretaria  del  Col·legi  d’Advocats  de  Tortosa  del  que  es
desprèn que de conformitat al que disposa el RDL /2015, pel que s’aprova el
text refós de la Llei general de la seguretat social, l’alta a la Mutualitat de
l’Advocació  es  mesura  alternativa  al  règim  especial  de  treballadors
autònoms.
Requisit d’instal·lació. El requisit d’instal·lació ja ha tingut lloc en el moment
de  la  presentació  de  la  sol·licitud  per  part  del  subjecte  passiu  segons
s’indica en l’informe de la Regidoria d’indústria i empresa.
Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret:
 Ordenança reguladora de l’ICIO: article 4 – Exempcions, bonifcacions i

reduccions.
 Ordenança reguladora de la Taxa de llicència d’obres: article 7 – Exemp-

cions i bonifcacions.
El  Ple  de  la  Corporació,  per  unanimitat  de  tots  els  membres  presents,
acorda:
PRIMER.  Acceptar  concedir  la  bonifcació  pregada  per  la  persona
interessada consistent en el 50 % de la quota liquidada pels indicats tributs.
SEGON.  Aplicar la bonifcació a la liquidació generada atenent al següent
detall:
Liquidació Import Quantitat

pagada
Quantitat
bonifcada

Quantitat a
tornar

921105 45,00 45,00 22,50 22,50
TERCER. Procedir a practicar una bonifcació sobre els tributs liquidats per
un import de 22,50 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat per
la sol·licitant.
QUART.  Advertir  a  la  interessada  que  aquesta  bonifcació  quedarà
supeditada al compliment de mantenir la plantilla mitjana declarada durant
un termini mínim de dos anys des de que es va produir l’alta de l’activitat,
en  cas  contrari  l’Ajuntament  reclamarà  el  reintegrament  de  la  quantitat
indegudament pagada.

ENTRA LA REGIDORA SRA. ISABEL FERRÉ.
Acabat el debat sobre l’assumpte anterior, es reincorpora a la sessió la regi-
dora Sra. Isabel Ferré Roca.

14. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE GOSSOS PE-
RILLOSOS.



Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número
1596/2017 de 7 d’agost, per la infracció dels articles 3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos i article  3  del Decret 170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en
matèria  de  gossos  considerats  potencialment  perillosos,  consistent
respectivament en posseir o portar el gos sense certifcat del cens, sense
assegurança de responsabilitat civil, sense morrió a la via pública i sense la
llicència  municipal  segons  denúncia  efectuada  pels  agents  de  la  Policia
Local el dia  18 de juliol de 2017  a les 20,05 hores, essent responsable de la
mateixa el Sr. A.M..
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  7 d’agost de 2017, va
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els
fets  imputats,  concedint-se  un  termini  de  deu  dies  per  a  formular
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit
a l'efecte.
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat els articles
3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i article  3  del Decret 170/2002 d’11 de
juny,   sobre  mesures  en  matèria  de  gossos  considerats  potencialment
perillosos.
Atenent el que disposen:
 Articles 3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de

gossos  considerats  potencialment  perillosos  i  article   3   del  Decret
170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.

 Article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 Article  49  de  la  Llei  7/2004,  de  16  de  juliol  de  mesures  fscals  i
administratives.

 Article 34 de la llei 39/2015,  d’1 d‘octubre del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

 Decret  278/1993,  de 9  de novembre,  sobre procediment  sancionador
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya.

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER.  Considerar  que per  part  del  Sr.  A.M:,  s’ha  comés infracció  dels
articles 3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos i article  3  del Decret 170/2002
d’11  de  juny,   sobre  mesures  en  matèria  de  gossos  considerats



potencialment perillosos.
SEGON.  Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i
greus.
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 euros que
deurà ingressar a l'Ofcina de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament en els
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de
2003, concretament: si rep la notifcació de la present entre els dies 1 i 15
fns el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fns
el dia 5 del segon mes següent.

Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número
1595/2017 de 7 d’agost, per la infracció dels articles 3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos i article  3  del Decret 170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en
matèria  de  gossos  considerats  potencialment  perillosos,  consistent
respectivament en posseir o portar el gos sense certifcat del cens, sense
assegurança de responsabilitat civil, sense morrió i deslligat a la via pública i
sense la llicència municipal segons denúncia efectuada pels agents de la
Policia  Local  el  dia   14  de  juliol  de  2017   a  les  10,55  hores,  essent
responsable de la mateixa la Sra. J.M.G.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  7 d’agost de 2017, va
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els
fets  imputats,  concedint-se  un  termini  de  deu  dies  per  a  formular
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit
a l'efecte.
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat els articles
3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i article  3  del Decret 170/2002 d’11 de
juny,   sobre  mesures  en  matèria  de  gossos  considerats  potencialment
perillosos.
Atenent el que disposen:
 Articles 3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de

gossos  considerats  potencialment  perillosos  i  article   3   del  Decret
170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.

 Article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 Article  49  de  la  Llei  7/2004,  de  16  de  juliol  de  mesures  fscals  i



administratives.
 Article 34 de la llei 39/2015,  d’1 d‘octubre del procediment administratiu

comú de les administracions públiques.
 Decret  278/1993,  de 9  de novembre,  sobre procediment  sancionador

d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Considerar que per part de la Sra. J.M.G., s’ha comés infracció dels
articles 3.1, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos i article  3  del Decret 170/2002
d’11  de  juny,   sobre  mesures  en  matèria  de  gossos  considerats
potencialment perillosos.
SEGON.  Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i
greus.
TERCER. Imposar a la infractora una multa  per import de  150,25 euros que
deurà ingressar a l'Ofcina de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament en els
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de
2003, concretament: si rep la notifcació de la present entre els dies 1 i 15
fns el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fns
el dia 5 del segon mes següent.

Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número
1833/2017 de 15 de setembre, per la infracció dels articles 3.1, 3,2, 3.4 i 2.1
de la  Llei   10/1999 de 30 de juliol,  sobre tinença de gossos  considerats
potencialment  perillosos  i  article   3   del  Decret  170/2002  d’11  de  juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos,
consistent respectivament en portar el gos de raça perillosa American Bully
sense  llicència  municipal,  no  tenir  assegurança  de  responsabilitat  civil,
portar  el  gos deslligat  i  sense morrió i  a la via  pública segons denúncia
efectuada pels agents dels Mossos d’Esquadra el dia  10 d’agost de 2017  a
les 11,00 hores, essent responsable de la mateixa el Sr. J.C.N. .
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  15 de setembre de
2017,  va  formular-se  acord  d'iniciació  del  procediment  sancionador,
exposant-se els fets imputats,  concedint-se un termini de deu dies per a
formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini
concedit a l'efecte.
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat els articles
3.1, 3,2, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i article  3  del Decret 170/2002 d’11 de



juny,   sobre  mesures  en  matèria  de  gossos  considerats  potencialment
perillosos.
Atenent el que disposen:
 Articles 3.1, 3,2, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença

de gossos considerats potencialment perillosos i  article  3  del Decret
170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.

 Article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 Article  49  de  la  Llei  7/2004,  de  16  de  juliol  de  mesures  fscals  i
administratives.

 Article 34 de la llei 39/2015,  d’1 d‘octubre del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

 Decret  278/1993,  de 9  de novembre,  sobre procediment  sancionador
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya.

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER.  Considerar que per part del  Sr.  J.C.N.,  s’ha comés infracció dels
articles 3.1, 3,2, 3.4 i 2.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos i article  3  del Decret 170/2002
d’11  de  juny,   sobre  mesures  en  matèria  de  gossos  considerats
potencialment perillosos.
SEGON.  Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i
greus.
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 euros que
deurà ingressar a l'Ofcina de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament en els
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de
2003, concretament: si rep la notifcació de la present entre els dies 1 i 15
fns el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fns
el dia 5 del segon mes següent.

15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER CREAR UNS AJUTS ECONÒ-
MICS ALS MALALTS DE CÀNCER QUE ESTIGUIN EN TRACTAMENT I TINGUIN
UNS INGRESSOS INFERIORS AL SMI.
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
“25.000 pacients cada any són diagnosticats de càncer i cauen en risc d’ex-
clusió social.
L’impacte econòmic en les famílies és molt greu.
Cada any 9.832 persones s’enfronten a un càncer metre estan desocupats,
una situació que condiciona radicalment la seva malaltia. A més, la meitat



tenen les prestacions esgotades, i no reben cap tipus de remuneració.
3744 pacients de càncer viuen en menys de 710 € al mes. Les despeses de
200 € i 300 € en medicaments són vitals per controlar les seqüeles. La ma-
jor part no compra aquestes medicines perquè no tenen diners, és una ver-
gonya aquesta situació.
Ho ha tres grups de risc: autònoms, aturats i les persones que reben un sa-
lari inferior al SMI.
La solidaritat ha de ser la nostra ensenya, demà podem estar qualsevol de
nosaltres en aquesta situació de vulnerabilitat. No podem permetre que ve-
ïns nostres passin per aquesta malaltia i per falta de recursos no puguin ob-
tenir les medicines que necessiten per pal·liar les seqüeles i guanyar una
mica de qualitat de vida.
Per això demanem:
1. Estudiar la creació d’uns ajuts econòmics per als malalts de càncer en
tractament i que tinguin ingressos inferiors al SMI.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el regidor Sr. German Ciscar en el seus termes.
La regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que a banda del càncer es podria esten-
dre a altres malalties, en demanar-se un estudi, quan aquest estigui fet ja
manifestarà la seva posició, per tant en aquest moment s’absté en la vota-
ció.
El regidor Sr. Francesc Miró i la regidora Sra. Isabel Ferré manifesten el re-
colzament a la moció dels grups del PSC – CP i CiU, respectivament.
El Sr. Alcalde mostra la voluntat de l’equip de govern de redistribuir els in-
gressos municipals per arribar al màxim nombre possible de ciutadans. Do-
naran suport a la moció, podent-se ampliar a altres malalties;  no és una
competència municipal la qual cosa no vol dir que no s’hagi d’actuar com es
fa amb moltes altres que tampoc ho són; acaba dient que no deixaran de
fer-ho perquè Hisenda pugui reclamar la presentació de la declaració de
renda  a  alguns  dels  benefciaris  del  possible  ajut.  El  Sr.  Ciscar  diu  que
aquest ajut, per les característiques dels possible benefciaris, segur que no
representarà cap complicació en la declaració de renda.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorable dels 11 membres del grup d’EA - AM, dels 6 membres del grup
de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC
i l’abstenció de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda aprovar la
moció que ha estat transcrita.

Abans de tractar el següent assumpte de l’ordre del dia, s’acorda que el se-



güent punt de l’ordre del dia es tracti conjuntament amb el que fgurava
amb el número 18 a l’ordre de dia, com una moció de tots els grups munici-
pals i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz.

16. MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS I DE LA REGIDORA NO ADSCRI-
TA, SRA. ROSA PERTEGAZ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MO-
DEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA.
Tot seguit es dona lectura a la moció següent;
“Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les con-
tinues agressions  del  Govern Espanyol  al  model  català  d’escola.  Des  del
món local reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió
lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del
treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famí-
lies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicu-
lar i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i,
una eina de cohesió social i cultural. 
El model educatiu català té per fnalitat la formació integral de la persona i
la  seva capacitació  per a  conviure democràticament  en la  pluralitat,  des
d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del conei-
xement i  l’autonomia de pensament i  d’aprenentatge de tots  i  cadascun
dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Cata-
lunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir
els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al f-
nalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les pro-
ves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’im-
mersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de
la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una
societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del
sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de compe-
tències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal
Constitucional ha anul·lat, recentment, el fnançament de l’escolarització en
castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair
competències autonòmiques. 
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garan-
teixen i fan possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialitza-
ció de la seva tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polí-
tics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model



d’escola  catalana com a plataforma per obtenir  benefcis  electoralistes  a
l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la
funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també,
de tensions encara vinculades a la crisi econòmica. 
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educa-
tiva uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic,  la generació de sospites i
denúncies i la segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de
raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qual-
sevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol
del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest
model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants
i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. 
Per aquests motius l’Ajuntament d’Amposta acorda:
Primer. Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la
LOMCE. 
Segon. Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalu-
nya.
Tercer. Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’es-
cola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehi-
cular a l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra soci-
etat per motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la con-
sensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella infranque-
jable. 
Quart.  Donar suport al  nostre model d’escola,  com a model  compromès
amb la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llen-
gües per part de l’alumnat.
Cinquè. Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb
una molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli
i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.  Ens comprometem a actuar de manera activa en suport  del  model
educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua
d’origen.
Setè. Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del
consens que hem construït els darrers 30 anys.
Vuitè. Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Es-



ports del Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups
Parlamentaris; al Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels di-
rectors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya;
a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya;
als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats munici-
palistes (ACM i FMC) i als centres educatius del nostre municipi.”
Intervencions dels membres.
Defensa la moció en els seus termes el Sr. Alcalde.
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz fca en valor l’acord de tots els
grups municipals indicant que és un altre aspecte sobre el que s’ha de mos-
trar la unitat davant l’atac a un model educatiu de demostrada efcàcia.
El regidor Sr. German Ciscar mostra el suport del seu grup a la moció.
El regidor Sr. Francesc Miró repeteix que tots els grups del Consistori s’han
manifestat a favor del model d’immersió lingüística que s’ha demostrat fun-
ciona perfectament, per tant no han de permetre que el Partit popular i Ciu-
tadans posin en dubte aquest model.
La regidora Sra. Manolita Cid diu que el grup de CiU subscriu la exposició
del Sr. Alcalde. Catalunya l’any 2009 va aprovar la seva Llei d’educació amb
l’objectiu de garantir la qualitat de l’educació de tots els alumnes i això es
demostra amb els resultats de les diferents proves on els alumnes catalans
estan sempre per damunt de la mitjana de la resta d’Espanya o dels països
de l’OCDE. El model de l’escola catalana és un model d’èxit no havent de
permetre que des de fora es fqui en dubte el model, el treball dels professi-
onals i el compromís de les famílies, la Generalitat i els ajuntaments.
Amb les intervencions anteriors,  el  Ple de la Corporació,  per unanimitat,
acorda aprovar la moció transcrita.

17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PEL DRET DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL MUNICIPAL.
Finalment es dona lectura a la moció que diu:
“Atès que l'accessibilitat universal és la possibilitat d'accés, d'ús i gaudir del
conjunt dels entorns, béns i serveis que ofereix la nostra societat en el nos-
tre municipi, sense discriminacions ni exclusions per raons de discapacitat
física, sensorial o cognitiva.
Atès que la inexistència o les mancances d'accessibilitat universal, constitu-
eixen obstacles insalvables per portar una vida independent, lliurement de-
cidida, i per assolir una completa inclusió en la nostra societat i municipi.
Atès que resulta determinant alinear-se, cooperar entre les entitats locals i



les entitats de la societat civil que vetllen per la defensa dels drets de les
persones amb diferents capacitats i  les representen, per acordar accions
que permetin abordar de manera realista el compliment de les condicions
d'accessibilitat i no discriminació.
Atès que l'article 40.5 de l'estatut d'autonomia de Catalunya de 2016 esta-
bleix que «Els poders públics han de garantir la protecció jurídica de les per-
sones amb discapacitats i han de promoure'n la integració social, econòmi-
ca i laboral».
Atès que la Convenció Internacional de l'ONU sobre els Drets de les Perso-
nes amb Discapacitat, va ser el punt d'inflexió en el tractament i la conside-
ració de l'accessibilitat, determinant-la universal. Aprovat a Nova York el 13
de desembre de 2006 i ratifcat per Espanya, va ser publicada al B.O.E. de
23 d'abril de 2008 i va entrar en vigor en el nostre ordenament jurídic, el 3
de maig de 2008.
L'any 2003 es va aprovar la legislació bàsica estatal que estableix les obliga-
cions d’accessibilitat i no discriminació, i posteriorment el Reial Decret Legis-
latiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual es aprova el text refós de la Llei
General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió soci-
al, que va determinar els terminis d'exigibilitat de les condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació. Avui, tots els entorns, béns, productes i
serveis han de ser accessibles, excepte els legalment preexistents que no
són susceptibles d'ajust raonable.
Per totes aquestes raons i en defnitiva perquè malgrat els avanços obtin-
guts en favor de l'accessibilitat universal en la última dècada, les accions im-
plementades són totalment insufcients, i l'espai per recórrer encara resulta
molt rellevant en la exigència de les condicions bàsiques d'accessibilitat i no
discriminació. 
Des del Grup Municipal Socialista instem al Ple de l’Ajuntament d’Amposta a
l'aprovació dels següents ACORDS:
1. Crear el Consell Municipal de la Discapacitat durant aquest 2018. El Con-
sell Municipal de la Discapacitat d’Amposta ha de ser un òrgan permanent
de participació ciutadana, de consulta i d'assessorament per a la promoció
d'accions destinades a la millora de les condicions de vida de les persones
amb discapacitat en l'àmbit públic municipal d’Amposta. Ha de tenir com a
principal funció oferir informació, orientació i assessorament a les persones
amb relació amb els recursos socials i a les actuacions socials a que poden
tenir accés les persones amb discapacitat de la nostra ciutat.
2. Que l'estructura organitzativa municipal contingui una àrea de gestió es-
pecífca de la accessibilitat universal, incorporada a una regidoria que con-



templi aquest terme, com a òrgan municipal de coordinació que soluciona-
rà els conflictes interdepartamentals sorgits  en els projectes i  actuacions
municipals. Que en tota iniciativa municipal sigui valorada l'aplicació dels
criteris d'accessibilitat universal i el seu compliment. 
3. Que es propiciï l’existència d’entitats representatives de la societat civil en
matèria d’accessibilitat universal per tal de que siguin interlocutors vàlids
del col·lectiu de persones amb discapacitats.
4. Que el govern local impulsi la signatura d'un pacte municipal i la creació
d'un observatori municipal sobre accessibilitat universal. Així mateix el go-
vern local ha d’elaborar un pla municipal d'accessibilitat universal.
5. Destinar durant el 2018, un romanent de tresoreria per eliminar barreres
arquitectòniques, a partir de la disponibilitat existent.
6. Garantir amb el Consell Municipal de la Discapacitat que totes les obres
noves a la ciutat, públiques i privades d’ús públic, han de complir la norma-
tiva vigent, respectant les necessitats de les persones usuàries amb mobili-
tat reduïda. 
7. Revisar les rampes existents a la ciutat per tal que compleixin amb la nor-
mativa sobre l’accessibilitat universal.
8. Eliminar o canviar d'ubicació el mobiliari urbà (faroles, semàfors, papere-
res, senyals de trànsit i informatius,...) i que estan al mig de voreres estretes
que impedeixen el pas d'una cadira de rodes.
9. Establir un protocol d'actuació a tots els esdeveniments on es tallen car-
rers i participen ciutadans i ciutadanes amb l'objectiu que es respecten els
aparcaments per persones amb mobilitat reduïda. I si no és possible, reser-
var  i  senyalitzar  adequadament  aparcaments  alternatius  en  la  mateixa
zona.
10. Dotar d’espais d’aparcament per a persones en mobilitat reduïda en tots
els edifcis i  equipaments municipals.  I  garantir també l’accés als equipa-
ments, a totes les dependències i als lavabos dels mateixos a totes les per-
sones amb discapacitat.
11.  Adequar els  aparcaments existents  a les  necessitats  de les persones
usuàries discapacitades, garantint una amplària mínima per a què no hi es-
tacioni ningú als laterals.
12. Repintar el blau dels aparcaments de tot el municipi, i revisar els senyals
verticals (o horitzontals) amb el símbol internacional de l’accessibilitat (SIA)
per a què siguin ben visibles.
Garantir un manteniment anual (moltes vegades de manera involuntària la
ciutadania aparca perquè el blau de l'aparcament pràcticament ha desapa-
regut). 



13. Educar i conscienciar la ciutadania de la importància de respectar les
rampes i aparcaments, mitjançant cartells explicatius i una campanya infor-
mativa.
14. Instar als i les vigilants de la zona blava i als agents cívics, que si obser-
ven un cotxe estacionat a un aparcament reservat, ho comuniquen immedi-
atament a la policia municipal via telefònica, perquè els retiren immediata-
ment.
15. Que l’Ajuntament orienti, informi consciencií i assessori als ciutadans en
matèria d’accessibilitat universal.
16. Que anualment s’elabori un calendari d’actuacions, així com una memò-
ria de seguiment del pla municipal d’accessibilitat universal que contingui
les actuacions realitzades en aquesta matèria per part de l’Ajuntament.
17. Instaurar a Amposta la celebració del Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat, el 3 de desembre, com un dia de sensibilització a la po-
blació en general.
18.  Comunicar  als  departaments  i  personal  de l'ajuntament afectats  per
aquesta moció, els acords presos i les mesures a realitzar per complir-los.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el regidor Sr. Francesc J. Miró, dient que és important fer
edifcis públics i equipaments, i també és molt important que la gent pugui
gaudir de la nostra ciutat. Per tant, hem de fer tota una sèrie d’actuacions
per aconseguir una accessibilitat universal plena. Entenent aquesta com el
conjunt de condicions que garanteixen la possibilitat d'accés, d'ús i gaudir
del conjunt dels béns i serveis que ofereix la nostra ciutat de la forma més
natural i autònoma possible, sense discriminacions ni exclusions per raons
de discapacitat física, sensorial o cognitiva. La inexistència o les carències
d’aquesta accessibilitat constitueixen obstacles insalvables per tal de tenir
una vida independent i per arribar a una complerta inclusió en la nostra so-
cietat. 
L'entorn urbà millora amb la simple substitució d'uns graons per una ram-
pa adequada, permet salvar el desnivell amb seguretat, confança i comodi-
tat a una mare que porta de la mà a dos nens, un pare amb un cotxet de
bebè, una persona amb un carret de la compra, una parella de gent gran i
també a una persona amb discapacitat. Afortunadament cada persona és
diferent, també tenim diferents capacitats, ens reconeixem per tant el dret
a ser singulars, únics, i l'obligació de possibilitar-ho, en benefci de tota la
població, en interès de la nostra societat i del nostre municipi. 
Així és imprescindible que des de l’ajuntament s’adoptin mesures destina-
des a garantir que tota persona amb qualsevol tipus de discapacitat es con-



sideri integrada en la seva ciutat, i que no se senti marginada degut a les se-
ves limitacions. Que ningú pugui pensar: “aquí no puc accedir o aquí no puc
anar....” en funció de l’accessibilitat del lloc. Cal recordar que en cada pres-
supost municipal hem insistit des del nostre grup en que calia destinar com
a mínim un 1% del pressupost per fer actuacions imprescindibles, i no sem-
pre hem trobat la resposta adequada. Però també s’ha de reconèixer que
en aquest mandat hem avançat, però no el sufcient. 
Per això demanem a l’equip de govern que a part d’implementar les accions
encaminades a la supressió de barreres arquitectòniques, també empren-
gui totes les actuacions organitzatives i de participació que es detallen a la
moció.
Els grups de CiU, PxC i la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz manifes-
ten el seu recolzament a la moció. També ho fa el Sr. Alcalde respecte el
grup d’EA – AM, tot dient que considera que la moció és complerta, el seu
grup se sent còmode en donar-li suport, el primer pas serà crear el consell i,
tot i que s’estan fent moltes coses al respecte, està be que es posin deures.
Amb les intervencions anteriors,  el  Ple de la Corporació,  per unanimitat,
acorda aprovar la moció transcrita.

18. PRECS I PREGUNTES.
La regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que en l’actuació de regulació de trànsit
a la zona de la benzinera de l’entrada per l’Av. de la Ràpita i realitza el prec
de que s’instal·li senyalització per als conductors informant del canvi de sen-
tit en la següent rotonda.
El regidor Sr. German Ciscar manifesta que en el Consell d’administració de
l’Hospital es va donar la bona notícia de que s’utilitzarà l’antiga residència
com a centre de dia amb la col·laboració de l’associació de familiars de ma-
lalts d’alzheimer, es mostra satisfet de que es valorin les seves propostes i
s’acabin aplicant. Demana si es pot actuar amb rapidesa per a fer-ho. El Sr.
Alcalde respon que és cert que el Sr. Ciscar va presentar la proposta i da-
vant la demanda de places de centre de dia i la proposta de l’associació,
després de donar voltes cercant solució, han vist que es podia utilitzar l’anti-
ga residència de la gent gran i han optat per aquesta solució, en relació a la
rapidesa diu que es pot actuar d’immediat.
El regidor Sr. German formula les preguntes i precs següents:
1. El grup que més assumptes sobre personal ha portat al Ple és l’actual
equip de govern, considera que han de ser transparents, a ell li han arribar
més consultes sobre el tema del mobing a FUSSMONT, pregunta que pensa
fer el Sr. Alcalde al respecte. Respon aquest que es posicionarà un cop acabi



la ronda de reunions que està mantenint amb tots els implicats. El Sr. Ciscar
considera que el responsable ha d’anar fora.
2. Per que fa al tema de cuidadors geriàtrics, creu que en ser unes persones
de referència per als usuaris quan menys canvis millor, per tant posa da-
munt la taula que aquests treballadors siguin indefnits, o al menys que en-
lloc  dels  12  mesos  de contracte,  puguin  arribar  fns a  18  o  24  fent,  en
aquest cas, una substitució esglaonada. Tenir personal indefnit, amb la re-
forma  laboral  de  Rajoy  no  suposa  res.  El  Sr.  Alcalde  respon  que  estan
d’acord amb la necessitat de continuïtat dels cuidadors, el receptor és el pri-
mer interessat, creu que aquest tipus de personal deuria estar exempt de la
norma de prohibició de crear indefnits establerta per la Llei de pressupos-
tos de l’Estat de 2017, l’Ajuntament troba vies de solució (funcionaris per
programes, interins, etc.); però, aquestes vies estan vetades per a les em-
preses del sector públic, en concret per a FUSSMONT. Si que implementa-
ran la possibilitat de que els contractes tinguin una durada de 6 mesos més;
però, l’Estat no permet que passin a ser indefnits. El Sr. Ciscar diu que és
millor 18 que 12 mesos, responent el Sr. Alcalde que ha donat aquesta ins-
trucció a la gerència, així com la de cercar solucions per aconseguir la con-
solidació dels bons treballadors.
El regidor Sr. Francesc Miró formula el prec següent: havent vist molt el Sr.
Alcalde per l’Av. Catalunya, creu que serà per aplicar la moció del seu grup
de regulació del trànsit en aquesta via, ofereix el suport del grup del PSC
per a fer-ho i, si no està previst fer-ho aviat, demana es fqui fl a l’agulla el
més aviat possible. El Sr. Alcalde respon que ja s’està treballant en aquest
assumpte.
La regidora Sra. Isabel Ferré formula les preguntes i precs següents:
1. Existeixen informes desfavorables d’Intervenció en els contractes de pu-
blicitat, pregunta el motiu perquè no s’ha fet licitació. El Sr. Alcalde respon
que des d’Intervenció ja es va avisar de que els informes serien desfavora-
bles donada la necessitat de licitació d’aquest contractes; però, van conside-
rar que, estant els convenis pactats per aquest any, seria millor seguir un
any més, tot i els informes desfavorable, per licitar-lo el proper any. La regi-
dora Sra. Ferré diu que sabent de l’entrada en vigor de la nova Llei de con-
tractes es deuria haver previst aquesta licitació, responent el Sr. Alcalde que
aquest cas concret no deriva de la nova Llei a diferència de molts altres que,
si l’Estat no canvia la norma o facilita una interpretació flexible de la matei-
xa, ens abocarà pràcticament a haver de licitar-ho absolutament tot.
2. Va demanar un informe de Secretaria sobre l’actuació de la persona que
es va contractar per assessorar sobre les clàusules sòl. Aquesta contracta-



ció es va realitzar arran d’una moció del Sr. Ciscar que, tot i no aprovar-se,
va fer que l’equip de govern contractés els serveis d’una persona per fer
l’assessorament als afectats. Per la informació que disposa la persona con-
tractada després d’informar ha enviat als afectats directament a un despatx
d’advocats concret, vist que a l’informe facilitat no es concreta i només es
parla de que les tasques contractades les feia correctament, si bé, feia al-
tres tasques fora de les contractades  de les que el Sr. Alcalde n’era coneixe-
dor, actuant de bona fe, demana que se li faciliti una relació de les persones
a les que s’ha assessorat i on se les ha adreçat per la resolució de la seva si-
tuació i quin cost ha tingut per als interessats aquesta actuació, així com si
hi ha alguna relació laboral entre la persona contractada per l’Ajuntament i
el despatx concret a que es refereix. El Sr. Alcalde respon que van entendre
que el servei era necessari en les condicions en que van establir-lo, que es
podia fer a les dependències municipals i que no tindria cost per als interes-
sats, és a dir, la persona contractada no ha cobrat als afectats. No sap si li
ha arribat l’informe que va realitzar la persona contractada; però, li sembla
que aquesta donava als afectats diferents alternatives per resoldre el seu
problema, en cap cas s’extralimitava en la seva funció, encara que si podia
donar informació relacionada amb qüestions hipotecàries quan els interes-
sats li  consultaven, evidentment sense cobrar-los res, funcions que ell  va
autoritzar a fer. Se li va dir que no podia adreçar als afectats a cap lloc con-
cret i, segons el seu informe, va informar als afectats de les diferents alter-
natives de les que disposaven (servei d’orientació jurídica o despatxos d’ad-
vocats).  Aquesta persona durant aquest temps ha revista mil escriptures,
per tant, el servei ha funcionat molt bé. La regidora Sra. Ferré demana que
se l’informi, no per la persona contractada, sinó per l’equip de govern, ja
que la informació que demana ha d’existir i la vol per poder esbrinar si la
feina ha estat ben feta. El Sr. Alcalde respon que entén quina informació es
demana i que se li facilitarà.
3. El mes d’octubre de 2017, el Sr. Alcalde va fer una declaració (segons es
va publicar) que en cas de que les entitats bancàries de Catalunya traslla-
dessin les seves seus socials fora de Catalunya buscaria altres entitats per
treballar l’Ajuntament. El Sr. Alcalde diu que el que es va publicar no va ser
el que va dir, ell va dir que si les entitats bancàries traslladaven les seves
seus socials, el ajuntaments tindrien dret a buscar altres entitats amb les
que treballar. La Sra. Ferré diu que si el que es va publicar no era el que va
dir el Sr. Alcalde no formula cap pregunta.
4. Fa 4 mesos que va demanar un informe sobre la modifcació del projecte
de tancament de les pistes de futbol sala, ha parlat amb el Coordinador dels



serveis al territori i amb els serveis tècnics municipals i encara no se li ha fa-
cilitat, pregunta el motiu. Respon el Sr. Alcalde que ha estat el temps neces-
sari per redactar la modifcació del projecte, si encara no se li ha facilitat pot
ser que no estigui acabat; però, no hi ha la voluntat de no facilitar-li.

I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per
acabada la sessió, essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, i de tot
el que s’ha tractat es formula la present acta de la que, com a Secretaria,
certifco.

L’ALCALDE,                      LA SECRETARIA,


