
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 25 DE FEBRER DE 2013. 

 
 SENYORS ASSISTENTS 

Sr. Alcalde-President: 
Sr. Manel Ferré Montañés. 

Regidors membres: 
Sra. Maria Isabel Ferré Roca. 
Sr. Francisco Paz Belmonte 
Sra. Rosa Pertegaz Lafont 
Sr. Eros Esquerré Lamas 
Sr. Josep Garriga Reverté 
Sr. José Antonio José Nos 

Sra. Maria del Mar Panisello Rodera 
Sr. José Antonio Obalat Martí 

Sra. Laia Subirats López 
Sr. Josep Manel Ferré Aixendri. 

Sr. Adam Tomàs Roiget 
Sr. Jesús Auré Calvet 

Sra. Susanna Sancho Maigí 
Sra. Júlia Barberà Manrique 
Sr. Daniel Forcadell Ferreres 
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat 
Sr. Antoni Espanya Forcadell 
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert 
Sr. Joan Castellano Masdeu 
Sr. Germán Ciscar Pastor 

Secretària: 
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-cinc de febrer de dos mil tretze. 
 
Essent les tretze hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de 
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde, 
Manel Ferré Montañés; assistit de la sotasignat, Secretària de la Corporació, i estant 
present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme 
la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2013. 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte Decrets d’Alcaldia del 1431 a 1462 de 2012 i de l’1 a 198 de 2013. 
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 103/2013, de 29 de gener. 
5. Designació de representants municipals en òrgans col·legiats. 
6. Aprovació del Conveni per la formalització de la subvenció per al sosteniment del 

funcionament de l’Escola d’Art per al curs 2011-2012 amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

7. Aprovació inicial de l’expedient número 1 de modificació del pressupost 2013 per 



crèdits extraordinaris. 
8. Aprovació de les esmenes al Pla de Suport a la Família 2012. 
9. Aprovació inicial de la derogació de l’Ordenança Fiscal número 50, reguladora de la 

Taxa per Aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores 
de serveis de telefonia mòbil. 

10. Donar compte del informe del compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al segon, tercer i 
quart trimestre 2012. 

11. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost a 31/12/2012. 
12. Aprovació dels criteris a seguir per l’entitat per la determinació dels saldos de 

dubtós cobrament. 
13. Moció del grup municipal de PXC per demanar la continuïtat d’un registre civil de 

gestió totalment pública i per defensar les competències municipals en la celebració 
de matrimonis civils. 

14. Moció del grup municipal de PXC per instar a l’Ajuntament d’Amposta a deixar de 
treballar i col·laborar amb les entitats bancàries que duguin a terme desnonaments 
en el nostre municipi. 

15. Moció del grup municipal de PXC per arreglar el Camí del Lligallo de Miralles. 
16. Moció del grup municipal de PXC per estudiar que l’Ajuntament faci de pont entre 

els consumidors i les empreses de carburant per aconseguir millor preu. 
17. Moció del grup municipal d’Esquerra per fomentar l’ocupació al municipi 

d’Amposta. 
18. Moció del grup municipal d’Esquerra per a la millora del paviment de la Sala 2 del 

Pavelló Poliesportiu. 
19. Moció del grup municipal d’Esquerra per uns nous Preus Públics en l’entrada a la 

Fira de Mostres d’Amposta. 
20. Moció del grup municipal d’Esquerra per declarar el municipi d’Amposta zona 

lliure de Fracturació Hidràulica (fracking). 
21. Moció del grup municipal del PSC-PM per la implantació de la integració tarifària i 

la millora del transport públic a les Terres de l’Ebre. 
22. Moció del grup municipal del PSC-PM per la cimera econòmica i social. 
23. Moció del grup municipal del PSC-PM de les participacions preferents. 
24. Moció conjunta del grup municipal del PSC-PM, del grup municipal d’Esquerra i 

del grup municipal de PxC sobre el Projecte “Amposta Ciutat Digital”. 
25. Precs i preguntes. 
 
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes 
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords: 
 
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
28 DE GENER DE 2013. 
Després de fer-se constar pel Regidor Sr. Antoni Espanya que en la seva intervenció en el 
punt sobre la moció de CiU per reclamar que l’Estat no centrifugui el seu dèficit a 
Catalunya, va assenyalar que l’Estat va fixar el límit de l’endeutament de les 
administracions locals en el 75% i no en el 57% com figura a l’esborrany de l’acta. Per 



unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 28 de 
gener de 2013. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 

• J.G.E com a electricista per un termini de sis mesos a comptar a partir del dia 2 
de febrer de 2013. 

• M.C.C.A, com a netejadora per un termini de sis mesos a comptar a partir del 
dia 6 de febrer de 2013. 

• P.F.F com a oficial primera paleta del dia 4 de febrer al 3 d’agost de 2013. 
• J.G.B com a locutor de ràdio del 20 de febrer al 19 d’agost de 2013. 
• T.R.S com a auxiliar del programa POIN de l’1 de febrer al 28 de març de 2013. 
• M.V.R com a tècnica  per a la realització de les tasques de suport en la 

preparació de la Festa del Mercat a la Plaça del 18 de febrer al 18 de maig de 
2013. 

• M.V.P com a administratiu del Punt d’Informació Juvenil del 18 de febrer al 17 
d’agost de 2013. 

El Ple de la Corporació, resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA DEL 1431 A 1462 DE 2012 I DE L’1 A 
198 DE 2013. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1431 a 1462 de 2012 i números 1 a 
198 de 2013, restant el Ple assabentat. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 103/2013, DE 29 DE 
GENER. 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 103 de l’any 2013 que literalment 
transcrit diu: 
“L’Alcalde, mitjançant Decret 753/2011 de 28 de juny, nomena a la Sra. N.S.M per tal 
d’ocupar la plaça d’Assessor de Comunicació de Gabinet, com a personal eventual de la 
plantilla municipal, amb dedicació complerta i una retribució bruta anual de 27.493,12 
€. 
Atesa l’aprovació definitiva del pressupost de 2013, on hi figura la dotació destinada al 
personal eventual del Gabinet de l’Alcaldia. 
Donat l’article 12 de la llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic i el articles 9-
12 del Decret  214/1990 pel que s’aprova el Reglament de Personal de les Entitats 
Locals, HE RESOLT: 
Primer: Assignar a la Sra. N.S.M, amb efectes de l’1 de gener de 2013,  una retribució 
bruta anual total de 21.994,50 € per exercir amb dedicació complerta les funcions 
d’Assessora de Comunicació de Gabinet. 
Segon: Donar trasllat del present acord a la interessada, al departament de personal i a 
l’assessoria laboral. 
Tercer: Donar compte del present decret al Ple. 
Quart: Procedir a la publicació dels acords en el BOPT.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 



DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ÒRGANS COL·LEGIATS. 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de juny de 2011, va 
designar els representants municipals que han de formar part dels diferents òrgans 
col·legiats en que ha d’estar representat l’Ajuntament. 
Havent d'estar representada la Corporació en diferents òrgans col·legiats, tant del propi 
Ajuntament, com societats mercantils municipals i altres òrgans en que l'Ajuntament ha 
d'estar representat, entre els quals en la comissió constituïda per la coordinació de 
l’abalisament i els mitjans de salvament marítim a les platges afectes a la Capitania 
Marítima de Tarragona. 
De conformitat amb el que disposa l’article 38, 123 i següents del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU i el del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra i 
els 3 membres de Grup del PSC – PM, adopta els següents acords: 
PRIMER Designar el Sr. Francesc Paz Belmonte, Regidor delegat de turisme com a 
representant de l’Ajuntament d’Amposta en la comissió per la coordinació de 
l’abalisament i els mitjans de salvament marítim a les platges afectes a la Capitania 
Marítima de Tarragona. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’interessat i a la Capitania Marítima de 
Tarragona. 
 
En la sessió extraordinària del Ple municipal d’Amposta celebrada en sessió de 29 de 
juny de 2007 es designaren els representants de la Corporació als òrgans col·legiats en 
el quals ha d’estar representat l’Ajuntament. 
Havent d’estar representada la Corporació en diferents òrgans col·legiats, tant del propi 
Ajuntament, com societats mercantils municipals i altres òrgans on l’Ajuntament ha 
d’estar representat. 
Vist l’ofici de la Direcció General d’Administració Local, RE número 1635, de 6 de 
febrer de 2013, en la que ens demana que nomenéssim els membres de la comissió 
municipal de delimitació. 
Atès el que disposa l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals que 
disposa que l'Alcalde convocarà les sessions extraordinàries necessàries per resoldre 
entre altres, nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiat, que 
siguin competència del Ple. 
Vista la composició actual dels membres que composen el Ple municipal. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU i el del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra i 
els 3 membres de Grup del PSC – PM, adopta els següents acords: 
PRIMER. Designar membres de la Comissió Municipal de Delimitació, els següents: 

1) Manel Ferré Montañés: Alcalde-President 
2) Manel Ferré Aixendri: Regidor 
3) Maria Isabel Ferré Roca: Regidora 
4) Susanna Vallès Raventós: Tècnic 
5) Maria Cinta Vidal Bayarri: Secretària de l’Ajuntament d’Amposta 



SEGON. Notificar el present acord a les persones afectades, a la Direcció General 
d’Administració Local i a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI PER LA FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’ART PER AL 
CURS 2011-2012 AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
Vist el conveni a formalitzar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya amb l’objecte d’atorgar a aquest Ajuntament d’Amposta en tant que titular de 
l’Escola d’art una subvenció per a sufragar les despeses de personal i de funcionament 
del centre indicat durant el curs escolar 2011-2012, per un import màxim de 253.250,00 
€.  
Atenent que el pagament de la subvenció prevista en el conveni esmentat ha de ser 
expressament acceptada pel Ple de la Corporació. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, dels 3 membres de Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC i l’abstenció 
dels 6 membres del Grup d’Esquerra, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament d'Amposta destinada a sufragar les 
despeses de personal i de funcionament de l’Escola d’art durant el curs escolar 2011-
2012, per un import màxim de 253.250,00 €. 
SEGON. Aprovar el conveni del que s’ha donat compte.  
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura 
del conveni que ha estat aprovat. 
QUART. Donar trasllat del present acord, juntament amb la resta de documentació 
necessària per l’efectivitat del pagament de la subvenció concedida a la Direcció 
General de Centre Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que tot i el  vot favorable del Grup del PSC – PM, 
demana que consti el seu desacord amb la quantitat atorgada com a subvenció molt 
inferior a la que es rebia els anys anteriors, el que farà que l’Ajuntament hagi d’assumir 
el major cost del servei. El Sr. Alcalde diu que no serà només l’Ajuntament qui haurà 
d’assumir més cost, sinó que possiblement també els alumnes de l’Escola. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que l’abstenció del Grup d’Esquerra d’Amposta ha 
estat la única forma en mostrar el desacord amb la reducció de la subvenció. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 1 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2013 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
Des de l’aprovació del pressupost de 2013 el passat 21 de desembre de 2012 s’han 
produït circumstàncies que fan necessària la modificació del pressupost municipal i 
resultant que de conformitat amb allò establert als articles 177 del Text refós de la Llei 
reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
34 i següents del referit Reial Decret 500/1990, el present expedient de modificació de 
crèdits, en despeses, afectarà a crèdits extraordinaris en 4.100 €, tenint com a font de 
finançament baixa en altres aplicacions, en concret: 



Baixa aplicacions     
303.342.22199 Material tècnic pavelló poliesportiu 4.100 € 
Total   4.100 € 
Resultant que ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden 
demorar-se fins el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit. 
Aplicacions pressupostàries   
313.342.62300 Material Pavelló Poliesportiu 
En base a tot allò, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres del Grup de CIU i el membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres 
del Grup d’Esquerra i  dels 3 membres del Grup del PSC – PM,  acorda: 
PRIMER. Aprovar la modificació de crèdit número 1 sent el seu resum el següent:  
Modificació crèdit número1 crèdits extraordinaris   
Crèdit extraordinari 4.100,00 
Cap.6: Inversions reals 4.100,00 
Finançament 4.100,00 
Cap.2: Despeses bens corrents i serveis 4.100,00 
SEGON. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils, 
tant als taulers d’anuncis com al Butlletí oficial de la província, als efectes que els 
interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients. 
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini 
d’exposició al públic no es presentin reclamacions. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que l’abstenció del Grup del PSC – PM ha estat 
motivada per quant del propi expedient resulta que la modificació de crèdit deriva de la 
necessitat d’atendre un requeriment d’EUSES, tot i que el material serà utilitzat per les 
entitats del municipi, per aquest segon motiu no han votat en contra, encara que ha de 
deixar constància que si cada necessitat d’EUSES, que té caràcter privat, s’ha d’atendre 
amb recursos municipals suposa entrar en una dinàmica perillosa que adverteix no es 
deuria repetir. El Sr. Alcalde respon que recullen l’advertiment del Grup del PSC. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs indica que l’abstenció en la votació del Grup d’Esquerra ha 
estat mantenint la seva posició en tots els expedients de modificació de crèdit que es 
proposen. 
 
APROVACIÓ DE LES ESMENES AL PLA DE SUPORT A LA FAMÍLIA 2012. 
Vist l’expedient relatiu als ajuts als perceptors de rendes baixes per l’exercici 2012, 
aprovat en sessió plenària de 21 de desembre de 2012. 
Atès l’Informe presentat per l’Oficina de Gestió Tributària en el qual s’acrediten 
l’existència d’errades de fet o aritmètiques. 
Vist l’informe de la Intervenció en el qual s’acredita l’existència de crèdit adequat i 
suficient, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar el pagament de 1.002,75 euros en concepte de Pla Suport a la 
Família, segons el detall que consta a l’expedient.  
SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que es deriven en càrrec a 
l’aplicació pressupostària 519.232.48902. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 



NÚMERO 50, REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS 
DE TELEFONIA MÒBIL. 
Atès que en data 26 d’octubre de 2009 el Ple de l’Ajuntament d’Amposta va aprovar 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic 
municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en 
el Butlletí oficial de la província de Tarragona, número 287- fascicle 2, de data 15 de 
desembre de 2009. 
 Atès que el dia 12 de juliol de 2012 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) 
ha dictat sentència en els assumptes acumulats C-55/11, 57/11 i 58/11, corresponents a 
les qüestions prejudicials promogudes pel Tribunal Suprem en els recursos de cassació 
núm. 4307/2009, 1085/2010 i 861/2009. Aquests recursos s’interposaren en impugnació 
de la validesa d’ordenances fiscals reguladores de taxes per l’aprofitament del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil dels 
ajuntaments de Santa Amàlia (Badajoz), Tudela (Navarra) i Torremayor (Badajoz).  
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre el procediment per a l'aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
I vistos els informes de Intervenció i OGT, el Ple de la Corporació, pert majoria, amb el 
vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU i dels 3 membres dle Grup del PSc – 
PM, l’abstenció dels 6 membres dle Grup del PSC – PM i el vot en contra del membre 
del Grup de PxC, acorda:  
PRIMER. Aprovar provisionalment per l'any 2013 la derogació de l’ordenança fiscal 
número 50, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal 
a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, 
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament 
aprovats 
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les 
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària 
per l’Ajuntament 
QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances 
 CINQUÈ. Trametre l’acord de derogació que es disposa al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en el recurs contenciós 



administratiu núm. 157-2010 a l’efecte previst en l’article 76 de la Llei 29/1998, de 13 
de Juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, requisit processal què, 
atesa la delegació en matèria de gestió tributària i recaptació que sobre aquesta taxa li va 
fer l’Ajuntament d’Amposta a Base Gestió d’Ingressos, la portarà a terme directament 
front l’òrgan judicial competent aquest organisme de la Diputació de Tarragona. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que encara que la proposta derivi d’una sentència 
judicial, els Grups de l’oposició tenen el privilegi de poder mostrar el seu desacord i per 
aquest motiu ha votat en contra. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta que el vot favorable del Grup del PSC – PM 
ha estat per imperatiu legal. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que l’abstenció del Grup d’Esquerra suposa una 
pataleta davant la impossibilitat d’exigir el pagament de taxes a aquestes empreses. 
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern, encara que sigui en contra de la seva voluntat, 
ha de donar compliment a la resolució judicial que motiva la proposta i, per aquest 
motiu, han votat a favor. 
 
DONAR COMPTE DEL INFORME DEL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 
5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, 
PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, RELATIU AL SEGON, 
TERCER I QUART TRIMESTRE 2012. 
A continuació es dona compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria que diu: 
“Els funcionaris que subscriuen en l’exercici de les funcions contemplades als articles 
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i articles 4 i 5 del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, informen: 
1. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu article tercer modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, sobre terminis de pagament a contractistes i resta de 
proveïdors per part de l’Administració pública i en concret, entre altres, la seva 
disposició addicional octava establint que “Entre l’u de gener de 2012 i el 31 de 
desembre de 2012 el termini en què les Administracions tenen obligació d’abonar el 
preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 serà dintre dels 
quaranta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels 
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte”. 
2. Que a l’apartat 3 de l’article quart de la referida Llei 15/2010 s’estableix que: “Els 
Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament 
el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint 
el termini”. 
Agregant l’apartat 4 de dit article quart que: “Sense perjudici de la seva possible 
presentació i debat en el Ple de la Corporació local, dit informe haurà de remetre’s, en 



tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 
àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius 
Estatus d’Autonomia, tinguin atribuïda la funció de tutela financera de les Entitats 
locals. Dits òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes”.  
3. Que en l’apartat quatre de l’article cinquè de la Llei 15/2010 s’estableix que: “La 
Intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
incorporarà al informe trimestral a elevar al Ple regulat en l’article anterior, una 
relació de les factures o documents justificatius respecte dels quals hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el citat registre i no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor les absències de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies 
comptats des del dia de la reunió en què tingui coneixement de dita informació, 
publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que li hagin 
presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació”. 
Conseqüentment s’uneixen al present informe els següents resums referits al segon, 
tercer i quart trimestre de 2012 tant d’aquest Ajuntament com de les seves societats 
municipals Hospital Comarcal d’Amposta i GURSAM: 

� De pagaments realitzats en el trimestre. 
� De interessos de demora pagats en el trimestre. 
� De factures o documents justificatius pendents de pagament a final del trimestre. 

De factures o documents justificatius respecte dels quals, al final de trimestre, hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.” 
Vits l’informe transcrit, corresponent al segons, tercer i quart trimestre de 2012, emet el 
següent informe agregat a l’informe trimestral emès: 
PRIMER. Fonaments de dret. 

� Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

� Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 

SEGON. S’emet el present informe dintre del termini de 15 dies des del dia 25 de febrer 
de 2013, data en que va tindre lloc la sessió plenària en què es va tenir coneixement per 
aquesta Corporació de la informació requerida a  la Llei 15/2010. 
TERCER. Es detalla a l’annex d’aquest informe la relació de factures que es van 
reflectir d’acord amb el seu estat de tramitació. 
QUART. S’acorda la seva publicació en la web municipal. 
 
DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 31/12/2012. 
Atès el que determina l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i que disposa: 
“La Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat, per conducte de la 
Presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria 
per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva 
situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi”.  
D’acord amb la proposta aprovada en sessió plenària de 27 de febrer de 2006. 



Es remet al Ple la següent documentació: 
1. Estat de situació del pressupost d’ingressos a 31/12/2012. 
2. Estat de situació del pressupost de despeses a 31/12/2012. 
3. Compte de recaptació de BASE. 
4. Compte de recaptació de l’OGT. 
5. Estat de tresoreria. 
El Ple resta assabentat de l’estat d’execució del pressupost a 31 de desembre de 2012. 
 
APROVACIÓ DELS CRITERIS A SEGUIR PER L’ENTITAT PER LA 
DETERMINACIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT. 
L’article 191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix: “La quantificació del 
romanent de tresoreria haurà de realitzar-se tenint en consideració els possibles 
ingressos afectats i minorant d’acord amb allò que reglamentàriament s’estableixi els 
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació”. 
Vist els articles 101 a 104 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
Atès que l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció 
del model normal de comptabilitat local. estableix que correspon al Ple de la 
Corporació, a proposta de la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la 
funció de comptabilitat, determinar els criteris a seguir per l’entitat en l’aplicació dels 
principis comptables i normes de valoració que es regulen en les citades instruccions. 
S’hauran de determinar, entre d’altres, els criteris per a calcular el import dels drets de 
cobrament de dubtosa o impossible recaptació. 
Vist el informe de Intervenció de data 20 de febrer de 2013. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar els següents criteris per 
determinar els saldos de dubtós cobrament: 
Concepte Exercici Percentatge 
Multes Exercici corrent 100,00% 
Tots els conceptes Exercici n-1 25,00% 
Tots els conceptes Exercici n-2 45,00% 
Tots els conceptes Exercici n-3 85,00% 
Tots els conceptes Exercici n-4 i anteriors 100,00% 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra valora molt positivament la 
proposta, ja que allò donarà una foto més real de l’estat econòmic de l’Ajuntament, ja 
que en algunes ocasions el seu Grup ha manifestat l’existència de crèdits (com l’ICIO) 
que es mantenen tot i considerar que el seu cobrament serà força complicat. El Sr. 
Alcalde diu que amb l’aplicació dels criteris ajustats a les regles de la Sindicatura de 
Comptes s’afavorirà la liquidació dels pressupostos municipals amb un superàvit 
superior al que en resultava de les realitzades amb els criteris aplicats fins l’actualitat. 
  
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER DEMANAR LA CONTINUÏTAT 
D’UN REGISTRE CIVIL DE GESTIÓ TOTALMENT PÚBLICA I PER DEFENSAR 
LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS 
CIVILS. 
Intervencions dels membres: 



Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Germà Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció, 
no per estar en desacord amb la implicació de notaris i registradors, sinó perquè suposa 
donar fi a la gratuïtat d’un servei que òbviament deuria continuar sent-ho. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la proposta mostra que els grans partits que 
ostenten el govern de l’Estat legislen per afavorir els seus amics, en aquest cas el 
col·lectiu de notaris i registradors que arran de l’esclat de la bombolla immobiliària han 
perdut una part important del seu negoci. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU està totalment d’acord amb la moció, si be caldria 
efectuar una correcció sobre la mateixa, ja que no es poden derogar articles que no han 
estat aprovats en formar part d’un avantprojecte de llei, en tot cas s’hauria de demanar 
la seva modificació o retirada. El Sr. Ciscar accepta la proposta de modificació. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat acorda 
prestar la seva aprovació a la moció següent: 
“Atès que l’esborrany d’avantprojecte de Llei de Reforma Integral dels registres que 
està preparant el Govern espanyol per a la seva pròxima aprovació parlamentària preveu 
la privatització del registre civil així com l’anul·lació de les competències de celebrar 
matrimonis civils tant per part d’alcaldes com de regidors en que aquest delegui. 
Atès que l’article 57 estableix que el matrimoni s’ha de celebrar davant notari: el 
matrimoni haurà de celebrar-se davant notari o funcionari competent i dos testimonis 
majors d’edat. 
Atès que l’article 62 obligarà a formalitzar els matrimonis mitjançant una escriptura: la 
celebració del matrimoni es farà constar mitjançant escriptura pública. 
Atès que respecte a la modificació del registre civil, la nova redacció de l’article 16 diu 
al punt 3 que tindran la consideració d’encarregats de les oficines del registre civil els 
registradors de la propietat i mercantils. 
Atès que a partir d’ara, haurem de pagar taxes per la inscripció, d’acord amb el punt 5 
de l’article 21: els registradors de la propietat i mercantils sufragaran els costos derivats 
de la prestació del servei públic del registre civil, incloent els honoraris mitjançant 
l’aplicació dels corresponents aranzels. 
Atès que aquest projecte de Llei atempta contra l’autonomia municipal i les 
competències dels alcaldes i dels regidors per delegació d’alcaldia per poder celebrar 
matrimonis civils, relegant el matrimoni civil a una asèptica escriptura pública amb el 
corresponent cost econòmic. 
Atès que aquest projecte privatitza la gestió dels registres civils per passar-los als 
registradors mercantils i de la propietat, amb la inclusió del pagament de les preceptives 
taxes. 
Considerant inadmissibles aquestes modificacions tant del codi civil com de la llei del 
registre civil. 
Primer: demanar la retirada de l’article primer de l’avantprojecte de la reforma de la llei 
del registre civil. 
Segon: demanar la retirada de l’article segon de l’avantprojecte de la modificació del 
codi civil. 
Tercer: demanar al Parlament de Catalunya la seva oposició a aquest dos articles 
esmentats. 
Quart: notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, al President del Govern 



espanyol, al Ministre de Justícia, al Congres dels Diputats i al Senat.” 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER INSTAR A L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA A DEIXAR DE TREBALLAR I COL·LABORAR AMB LES 
ENTITATS BANCÀRIES QUE DUGUIN A TERME DESNONAMENTS EN EL 
NOSTRE MUNICIPI. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Germà Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que aquest és un tema preocupant per tant donaran 
suport a la moció, indicant que l’ajuntament més important que fins ara ha aprovat una 
mesura semblant ha estat el de Tarragona amb govern del PSC, qui a més a més ha 
adquirit el compromís de que la policia local no participarà en desnonaments. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra comparteix l’ànim de la moció, 
però que pensen que la línia d’actuació correcta és la marcada amb la ILP, recolzada per 
1.400.000 signatures que s’ha acceptat tractar al Congrés dels Diputats, ja que la mesura 
proposada en la moció no aconseguirà que les entitats bancàries segueixin actuant 
impunement, alhora que pot deixar l’Ajuntament en una situació complicada en no 
aconseguir alternatives per seguir treballant amb entitats bancàries. Acaba dient que el 
Grup d’Esquerra, encara que considera la moció més una posició simbòlica que 
efectiva, li donarà suport, mantenint; però, que creuen més en l’efectivitat de la 
iniciativa legislativa popular com a forma per aconseguir la modificació de la legislació 
hipotecària que evitarà l’actuació impune de les entitats bancàries. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU entén que la moció té més caràcter simbòlic; 
però, els és impossible donar-li suport, ja que podria donar lloc a que l’Ajuntament 
acabés sense poder treballar amb cap entitat bancària. En canvi si podrien estar d’acord 
amb l’aprovació d’una moció que demani a les entitats bancàries amb les que treballa 
l’Ajuntament, i fins i tot a totes les establertes a la Ciutat, un comportament més ètic, 
traduït en: limitació de les execucions en casos de que la situació familiar del deutor 
sigui crítica; establiment de mesures que permetin assumir més fàcilment el pagament 
dels deures (allargament de terminis, rebaixa de quotes, etc.); simplificació de la dació 
en pagament; etc. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que sempre serà millor acceptar la proposta de l’equip 
de govern que res, per tant acceptat la modificació de la moció. En quant a la major 
efectivitat de l’ILP respecte la seva proposta defensada pel Grup d’Esquerra, ha de dir 
que a ell no li mereix cap confiança el Partit Popular i que, en qualsevol cas, aquesta 
mesura no garanteix cap resultat immediat, quant la situació difícil de les persones és 
actual i les mesures a adoptar han de ser també immediates i no a llarg termini com 
l’ILP. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que en tot cas Esquerra ha votat a favor de la moció de 
PxC; però, la posició del seu Grup ha estat la de no menys tenir els més d’1.400.000 
signats de la iniciativa legislativa, que han aconseguir fer canviar la posició del PP en 
admetre-la per la seva tramitació parlamentària; però, que tampoc ha entrat a valorar la 
proposta de la moció, en haver pogut expressar que els semblava que no aconseguirà res 
cosa que no ha fet. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que a vegades li sembla que al Grup d’Esquerra li 
consta entendre les seves propostes, ell fa propostes per sumar davant la difícil situació 



actual, la qual cosa no vol dir que no cregui en l’efectivitat de l’ILP (ja que en cas 
contrari no l’hauria signat), l’únic que ha assenyalat respecte aquesta és la seva 
malfiança respecte el Partit Popular i la necessitat de que es plantegin actuacions 
immediates amb resultats per avui i no per d’ací a uns anys.  
El Regidor Sr. Adam Tomàs replica dient que s’ha posat en dubte la eficàcia de la ILP, 
cosa aquesta que no poden compartir. 
Amb les intervencions indicades i amb l’acceptació del Grup del PxC de la proposta de 
l’Alcaldia, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció següent: 
“Hi ha molta angoixa i temor per part de les famílies i les empreses davant les 
hipoteques i els desnonaments. Les mesures del govern, no són per ajudar a la gent que 
ho necessitat, sinó a la banca. 
Creiem que l’ajuntament té que sortit en defensa dels ciutadans utilitzant tots els 
recursos al seu abast. Per aquest motiu l’Ajuntament d’Amposta exigeix un 
comportament més ètic per part de les entitats bancàries per tal d’evitar els 
desnonaments adoptant mesures com: la limitació dels desnonaments en casos en que la 
situació familiar del deutor sigui crítica; l’establiment de mesures que permetin assumir 
més fàcilment el pagament dels deutes (allargament de terminis, rebaixa de quotes, 
etc.); simplificació de la dació en pagament; etc., convidant els particulars i empreses 
del municipi a fer efectiva la  mateixa exigència.” 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER ARREGLAR EL CAMÍ DEL 
LLIGALLO DE MIRALLES. 
Seguidament es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“El camí rural del lligallo de miralles està en molt males condicions. En aquest camí 
està la ruta GR-72, també és una zona força transitada pels caçadors i, en concret hi ha 
una pedra que per les seves característiques els bombers entrenaven i els ciutadans 
també. 
Un dels actius avui en dia a Amposta és el turisme, tenim que tenir cura de les nostres 
infraestructures, tant per cuidar la imatge del nostre municipi a l’exterior, com per al 
nostre propi municipi. Tots els ciutadans volen i amb tota la raó, que els seus camins o 
carrers estiguin en bon estat. Per això paguem impostos, només faltaria que tenir els 
carrers o camins en bon  estat fora un luxe o extra i no una prioritat. Som coneixedors 
que veïns d’aquest camí i de ciutadans d’Amposta en general, ja han manifestat les 
seves queixes davant aquesta situació. L’excusa per no fer res, sempre ha estat la 
mateixa, no hi ha diners. PXC ja varem exposar als pressupostos que havíem descobert 
una nova via de finançament. Les reserves de l’Hospital Comarcal d’Amposta, d’on 
podríem obtenir sense cap problema 200.000 € sempre que es destinen a inversió. 
Per això demanem que s’arregli el camí, és un benefici pels veïns, pel municipi, donaria 
feina als aturats d’Amposta i tenim els diners per fer-ho. Diners que parats no serveixen 
per res, però que ben invertits poden aportar totes aquestes millores.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus terme el Regidor Sr. Germà Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció, 
tot i entendre que hi ha moltes necessitats i no tants recursos; però, allò no ha de fer 
perdre de vista l’existència de l’IBI rústic, la recaptació del qual es deuria destinar en 
una bona part a impulsar actuacions en benefici de l’activitat agrícola, com seria un Pla 



d’arranjament de camins (si es vol en un termini d’execució de fins a 10 anys). 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra votarà a favor de la moció i 
recupera la proposta que figurava en el seu programa electoral de destinar una part de la 
recaptació de l’IBI rústic a arreglar camins en benefici de l’activitat agrícola. 
El Sr. Alcalde diu que resulta molt lloable la proposta però s’ha de tenir en compte la 
molta infraestructura en xarxa de camins rurals, a la que cada any es destina partida per 
la seva millora, tant directament com amb convenis amb altres ens (Consell comarcal, 
Comunitat de Regants, etc.). L’actuació municipal es realitza dintre de les possibilitats 
pressupostàries i en funció de la situació de cada camí. Exposa que fa uns anys es va 
preveure un pla amb la participació del Departament d’Agricultura que al final no es va 
poder executar. Pel que fa  a la proposta que formula PxC de destinar recursos 
provinents d’Hospital Comarcal no és possible, ja que aquests en tot cas es deurien 
destinar a inversió, mentre que l’arranjament no té aquesta característica, doncs és 
despesa ordinària (capítol II). L’anterior fàbrica de congelats havia d’arranjar el camí i 
després va haver una empresa interessada en seguir amb l’activitat que també es 
comprometia a l’arranjament que al final no va ser possible. 
El Regidor Sr. Ciscar intervé dient que els veïns afectats fa molt temps que demanen 
l’arranjament del camí, i demana que es fiqui una data per executar-ho. El Sr. Alcalde 
diu que la voluntat és la d’arranjar els camins; però, no pot adquirir un compromís sobre 
una data concreta, ja que aquesta be determinada per la llista de prioritats combinada 
amb la disponibilitat pressupostària. 
 
Am les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra, els 3 membres del Grup del PSC – PM i 
el del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU, 
acorda rebutjar la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER ESTUDIAR QUE 
L’AJUNTAMENT FACI DE PONT ENTRE ELS CONSUMIDORS I LES 
EMPRESES DE CARBURANT PER ACONSEGUIR MILLOR PREU. 
Tot seguit es dona lectura a la moció següent: 
“A la Bisbal del Penedès els veïns uneixen les seves comandes per rebaixar preus. No 
deixa de ser lògic, lo que en els darrers anys s’ha oblidat. Economia d’escala. Unir-se 
per que la comanda sigui més gran i aconseguir millors preus. 
En aquests ajuntaments, els veïns poden fer la seva reserva de carburant apuntant-se a 
l’ajuntament. El consistori, una vegada suma totes les comandes pel mes, es posa en 
contacte amb els proveïdors per aconseguir millor preu. Quant té una oferta l’ofereix als 
veïns que han fet una reserva per que la confirmin. I s’encarrega el subministrament al 
proveïdor més econòmic. 
El sistema ja ha permès rebaixar la despesa respecte altres anys. A més els particulars 
paguen directament als proveïdors, en el moment que reben el carburant, ja que 
l’ajuntament només fa de pont entre els consumidors i l’empresa. 
Una de les funcions del municipi es coordinar accions que beneficien als ciutadans, 
també les empreses privades. 
A la Bisbal per exemple, cada mes els veïns comproven a l’ajuntament les propostes 
amb els preus que ofereixen els proveïdors i poden fer les seves comandes fins el dia 30 



de cada mes. I el carburant el serveixen la primera setmana del mes següent.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els termes en que està redactada pel Regidor Sr. Germà 
Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que la idea no desagrada al Grup del PSC – PM; 
però, que abans de pronunciar-se voldria saber si aquesta actuació de l’Ajuntament 
podria incidir en el lliure mercat. La Sra. Secretària diu que l’actuació municipal podria 
fer-se de forma informal; però, no com una central de compres per a tercers. Amb 
aquesta informació el Sr. Espanya diu que tot i semblar una bona iniciativa, el Grup del 
PSC – PM s’abstindrà en la votació. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que considera que a la moció li manca concreció, en tot 
cas si l’equip de govern vol estudiar-ho i concretar més els termes ja es pronunciarà 
llavors, ara el Grup d’Esquerra s’abstindrà en la votació. 
El Sr. Alcalde diu que les característiques de la Bisbal del Penedès i Amposta són 
totalment diferents i que l’Ajuntament no pot actuar com a central de compres, ja sigui 
de benzina o d’altres productes. Té altres competències i, essent una bona idea no pot 
donar suport a la moció. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable del membre del Grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del Grup 
d’Esquerra i els 3 membres del Grup del PSC – PM i el vot en contra dels 11 membres 
del Grup de CiU acord rebutjar la moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER FOMENTAR L’OCUPACIÓ 
AL MUNICIPI D’AMPOSTA. 
A continuació es dona lectura a la moció que diu: 
“Atès que la taxa d’atur al municipi d’Amposta està arribant a màxims històrics, situant-
se per sobre de les 2.100 persones, i que les diverses accions que s’han endegat des del 
consistori no han aconseguit capgirar la tendència negativa que es va iniciar l’any 2008; 
Atès que hi ha moltes famílies que han esgotat la prestació contributiva i que no poden 
fer front a les despeses més bàsiques per garantir-se la subsistència, cosa que els aboca a 
situacions d’extrema pobresa i a l’exclusió social. 
Atès que els costos empresarials associats a la contractació d’una persona són molt 
elevats i sovint representen un repte i que fer-se autònom, encara que no exigeixi un 
capital mínim de constitució, representa assumir una despesa mensual 
d’aproximadament 250 €, malgrat que hi hagi bonificacions per a aquells que es donen 
d’alta per primera vegada.  
Atès que els incentius fiscals que va aprovar l’Ajuntament d’Amposta, un cop l’empresa 
està en marxa, són un instrument d’ajut important, però insuficients, perquè iniciar una 
activitat econòmica comporta haver de fer front a un conjunt de despeses que, en funció 
del negoci, poden arribar a ser notables. 
Atès que l’accés al crèdit es troba força limitat i resulta molt complicat recórrer a 
opcions de finançament que permetin tirar endavant qualsevol idea empresarial. 
Atès que cal persistir en l’intent d’explorar noves estratègies que consolidin l’obertura 
de nous negocis i contribueixin a l’èxit de les iniciatives ciutadanes que puguin establir-
se a Amposta. 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següents acords: 



1. Subvencionar les empreses locals que contractin veïns i veïnes d’Amposta que hagin 
esgotat la prestació contributiva, amb una quantia a determinar en funció de les 
disponibilitats pressupostàries.  
2. Subvencionar els ampostins a l’atur que s’estableixin com a autònoms, exceptuant els 
casos que es donen d’alta per primera vegada, perquè ja compten amb bonificacions, 
amb una quantia a determinar en funció de les disponibilitats pressupostàries.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Adam Tomàs. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar pregunta si la proposta va referida a totes les persones o 
només als que fa un temps que estan empadronats a Amposta. Respon el Sr. Tomàs que 
la moció ho deixa obert a les bases que es redactin a l’efecte, encara que creu que, a 
l’igual que fa la Generalitat, es pot limitar l’accés a aquells que portin un mínim de 6 
mesos empadronats a Amposta. El Sr. Ciscar diu que se n’alegra de no trobar-se sol en 
dir que primer han de ser els de casa, ja que la moció formula una proposta de 
discriminació positiva en requerir la necessitat d’empadronament. Respon el Sr. Tomàs 
dient que li sembla que el Sr. Ciscar no ha entès la moció, per quant en aquesta no es 
fixen les bases, que ja es decidiran si s’aprova, encara que té la seva lògica que les bases 
exigeixin la residència al municipi, com també ho recull el Pla de suport a les famílies o 
les bases reguladores de les bonificacions fiscals. El Sr. Cscar diu que entén 
perfectament que hi haurà gent que podrà accedir als ajuts i altres no (el que no 
resideixin a Amposta amb independència que vinguin del Marroc o de Mas de 
Barberans) i que per poder accedir primer han de ser els de casa, amb la qual cosa està 
totalment d’acord, el que no entén és que si ho diu el seu partit suposa discriminació i si 
ho diuen altres no. Respon el Sr. Tomàs que la moció no diu el que vol suposar el Sr. 
Ciscar en quant es limita a proposar la redacció d’uns bases en el sentit exposat. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya exposa que el Grup del PSC – PM donarà suport a la 
moció, indicant que en la mateixa no s’indica d’on han de procedir els recursos per 
finançar la iniciativa i proposa que es destinin del decret de gratificacions. I aprofita per 
indicar que des de l’equip de govern es pot incidir en les polítiques d’ocupació que hagi 
de posar en marxa el Govern de la Generalitat. 
El Sr. Alcalde diu que en funció de la disponibilitat pressupostària es deuria analitzar la 
possibilitat de posar en marxa la proposta, així com la influència que poden tenir les 
mesures anunciades pel Govern el passat divendres. El Regidor Sr. Tomàs diu que no 
seria necessària una gran quantitat, com per exemple es fa a Torrefarrera i també podria 
limitar-se fins aconseguir uns determinats objectius. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU està d’acord que en seu de Comissió informativa 
s’estudiï l’assumpte i amb aquesta condició donaran suport a la moció. 
Amb les condicions que en resulten de la darrera proposta de l’Alcaldia, el Ple de la 
Corporació, per unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la moció. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER A LA MILLORA DEL 
PAVIMENT DE LA SALA 2 DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU. 
Seguidament es dona compte de la moció que diu: 
“Atès que l’estat de conservació del paviment de la Sala 2 del Pavelló poliesportiu 
municipal no compta amb la qualitat necessària per a la pràctica dels esports de 
patinatge i hoquei patins. 



Atès que la pavimentació actual data de l’any 2002 i que no s’ha fet cap renovació des 
de llavors, a excepció d’algunes petites millores com ara polir-ne la superfície. 
Atès que no ha cessat l’ús d’aquesta instal·lació per part de les entitats esportives de la 
ciutat i que hi ha una demanda que insisteix en la necessitat de substituir el terra de la 
Sala 2 del Pavelló poliesportiu municipal. 
Atès que la inversió que representaria aquesta adequació està a l’entorn dels 50.000 € i 
que la memòria anual de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Amposta integra el canvi 
del terra de la Sala 2 entre els projectes i les reformes per desenvolupar. 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Substituir l’actual paviment de la Sala 2 del Pavelló poliesportiu municipal per un altre 
que millori la qualitat de les activitats que duen a terme les entitats esportives.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els terme en que ha estat presentada pel Regidor Sr. 
Adam Tomàs. 
Els Regidors Srs. Germà Ciscar i Antoni Espanya, indiquen que els Grups de PxC i PSC 
– PM, respectivament, donaran suport a la moció. 
El Sr. Alcalde explica que havent-se posat en contacte amb els presidents dels dos clubs 
que utilitzen la sala indicada, cap d’ells ha mostrat cap queixa respecte el paviment, ans 
al contrari han manifestat la seva satisfacció, per la qual cosa no poden donar suport a la 
moció. Altra cosa és tenir la previsió d’incloure l’actuació en la planificació de 
substitucions de paviments; però, d’igual forma que amb altres instal·lacions esportives. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que comunicaran a les entitats indicades la informació 
facilitada pel Sr. Alcalde. 
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el 
vot a favor dels 6 membres del Grup d’Esquerra, dels 3 membres del Grup del PSC – 
PM i el del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de 
CiU acord rebutjar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER UNS NOUS PREUS 
PÚBLICS EN L’ENTRADA A LA FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA. 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada en els terme que ha estat redactada pel Regidor Sr. Adam 
Tomàs. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que el Grup de PxC recolzarà la moció i pregunta si és 
només per als d’Amposta o per a tothom. Respon el Sr. Tomàs que en tot cas l’equip de 
govern ho valorarà. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya mostra el suport del Grup del PSC – PM a la moció. 
El Sr. Alcalde exposa que si es mira l’argumentació de la moció sembla que la proposta 
es refereixi exclusivament als veïns d’Amposta, cosa aquesta que seria il·legal ja que 
vulneraria tant la Constitució espanyola com la Declaració dels Drets Humans. Dit això, 
manifesta que estan d’acord amb el fons de la proposta de cercar fórmules per incentivar 
l’afluència de públic a la Fira de mostres i en cas de que s’accepti la modificació de la 
moció fent desaparèixer l’aplicació exclusiva per la població d’Amposta li donarien 
suport amb la finalitat de que en Comissió s’estudiïn les possibilitats. 
El Sr. Adam Tomàs diu que no tenen cap inconvenient en suprimir la referència a la 
població d’Amposta i que sigui la Comissió que cerqui les fórmules que permetin 



incrementar l’assistència de públic a la Fira. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció següent: 
 “Atès que l’ordenança fiscal número 51, de preu públic per serveis culturals i 
recreatius, establia per a l’any 2012 els següents preus per a l’entrada de la Fira de 
Mostres d’Amposta: entrada normal 2,5 €, entrada jubilats 1 €. 
Atès que els organitzadors de la 52a. edició de la Fira de Mostres d’Amposta van 
calcular haver rebut uns 45.000 visitants d’arreu de les Terres de l’Ebre i que de cara als 
propers anys afirmaven que buscarien nous atractius per al públic. 
Atès que els habitants d’Amposta, amb uns preus públics més ajustats, probablement, 
visitarien la Fira de Mostres amb molta més assiduïtat i això representaria un benefici 
per als expositors. 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Que per la Comissió corresponent s’estudiï la forma per bonificar el preu públic de 
l’entrada de la Fira de Mostres de manera que el seu pagament suposi un abonament que 
permeti l’entrada a la Fira cada dia.” 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER DECLARAR EL MUNICIPI 
D’AMPOSTA ZONA LLIURE DE FRACTURACIÓ HIDRÀULICA (FRACKING). 
A continuació es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“Assabentats que els termes municipals de Riba-roja d’Ebre, Flix, Ascó, Vinebre, la 
Fatarella, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca es troben totalment o parcialment 
dins d’una zona de 103.608 Ha de superfície, a cavall entre Catalunya i Aragó sobre la 
qual l’empresa Frontera Energy Corporation ha cursat petició de prospecció 
d’hidrocarburs en data 22 de febrer de 2011 i que també s’ha demanat un permís 
d'exploració davant del delta de l'Ebre per veure si hi ha petroli. 
Atès que el mètode d’explotació que s’utilitza per a la investigació i l’extracció 
d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de fracturació hidràulica o fracking, un mètode 
enormement agressiu per al territori. 
Atès que la despesa d’aigua que exigeixen aquestes activitats és absolutament 
inadmissible per als nostres nuclis i el nostre territori i que existeix la probabilitat de 
contaminació dels aqüífers i del mateix riu Ebre per compostos químics directament 
filtrats dels treballs d’exploració. 
Atès que la toxicitat de l’aire i l’aigua perjudicaria greument el sector agroalimentari i, 
per tant, l’economia del territori i que la proliferació de pous d’extracció, 
d’instal·lacions d’emmagatzematge i d’infraestructures per al tràfic suposaria una 
alteració del paisatge i comportaria l’anorreament del mosaic agrari i forestal del 
territori. 
Atès que aquesta activitat es desenvolupa de forma depredadora, abandonant els passius 
ambientals en els municipis afectats un cop passada la curta fase d’extracció (entre 5 i 
10 anys) i que el model energètic en què es fonamenta, basat en l’explotació fins que 
s’exhaureixin els recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la dependència 
dels hidrocarburs i ens aboca a un major increment de les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle. 
Atès que el model de desenvolupament futur que volem ha d’estar basat en la 
racionalització de l’ús d’energia, en la recerca d’energies alternatives, en l’ús intel·ligent 



dels recursos naturals i en una economia social i econòmica sostenible. 
Atès que volem fer nostre el pacte d’alcaldes que la Unió Europea promou per actuar en 
l’àmbit local contra l’escalfament global, reduint les emissions de CO2 i promovent la 
cultura de l’eficiència energètica i que aquest mètode d’extracció ha estat prohibit 
cautelarment en països com França, el Regne Unit, Bulgària, Romania, Txèquia i 
Holanda. 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. Declarar el terme municipal d’Amposta zona lliure de fracturació hidràulica. 
2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que no autoritzi ni col·labori en l’autorització 
de cap projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs mitjançant la tècnica de la 
fracturació hidràulica i instar-la a declarar tot el territori de Catalunya zona lliure de 
fracturació hidràulica. 
3. Instar el Govern de l’Estat perquè prohibeixi la utilització de la fracturació hidràulica, 
tal com han fet França o el Regne Unit. 
4. Comunicar aquest acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies; a la 
Federació Catalana de Municipis; a l’Associació Catalana de Municipis; a la Plataforma 
en defensa de l’Ebre i a la Plataforma Aturem el Fracking.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus terme pel Regidor Sr. Adam Tomàs. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que recolzarà la moció. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM també donarà suport a la 
moció i indica que el front marítim del terme municipal d’Amposta és especialment ric 
en hidrocarburs i pot resultat afectat amb una pràctica que faria perpetuar un model 
insostenible fonamentat en l’explotació de recursos fòssils, per tant es important fer 
gestos com el d’aprovar la moció. 
El Sr. Alcalde manifesta el suport del Grup de CiU a la moció. 
El Ple de la Corporació, després de les intervencions transcrites, acorda aprovar la 
moció de la que s’ha donat lectura. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER LA IMPLANTACIÓ DE LA 
INTEGRACIÓ TARIFÀRIA I LA MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC A LES 
TERRES DE L’EBRE. 
Seguidament es dona lectura a la moció del següent tenor literal: 
“A les Terres de l’Ebre, el 93,3% dels desplaçaments que efectua la seva gent, són entre 
les localitats internes del seu àmbit territorial. Els desplaçaments més destacats, estan 
motivats per feina, estudis, accés als serveis sanitaris i administratius, compres i altres 
activitats i és per això que la distancia mitja recorreguda és de menys de 25 Km. i 
només el 6,7% de desplaçaments són fora del territori. 
L’ús del transport públic (viari i ferroviari) a les Terres de l’Ebre, és d’un 2,5% enfront 
del 20,6% a Barcelona i el 5,1% al Camp de Tarragona. Tenim la taxa d’ús de transport 
públic més baixa de Catalunya. Això evidencia que la oferta és insuficient, no es 
correspon del tot amb les necessitats reals existents i els preus, que són cars, 
desmotiven, dissuadeixen aquest ús. 
En el Pacte Nacional per les Infraestructures, referit a la mobilitat i en els documents i 
estudis del Pla Territorial de Mobilitat a les Terres de l’Ebre, elaborats entre els anys 



2007-20210, es fixaven objectius de millora en la mobilitat interna i externa. Tanmateix, 
es fixava el 2012 com a horitzó per l’ impuls de l’ATM (Autoritat Territorial de 
Mobilitat) i la implantació de la Integració Tarifaria com a instrument per millorar 
l’eficiència econòmica i, el que és més important, abaratir el cost dels títols, dels bitllets 
de desplaçament. 
A data d’avui, aquesta és una mancança que discrimina la gent del territori. Així la 
comparativa de desplaçaments i distàncies entre municipis de territoris integrats 
tarifàriament i el nostre que no ho està, ofereix una diferencia en preu que arriba fins a 
un 64%º i un 68% més elevat a les Terres de l’Ebre. És el cas dels trams que uneixen el 
nostre territori amb L’Hospitalet i  Tarragona d’una banda i de Tarragona i Cambrils per 
un altra, per posar uns exemples. 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de 
l’Ajuntament d’Amposta eleva al Ple la següent proposta d’acord: 
Sol·licitar a la  Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 
Primer. L’impuls de l’ATM TE, Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de 
l’Ebre, i la integració tarifaria del seu àmbit territorial. 
Segon.  El manteniment i millora de les expedicions en la mobilitat interna i externa de 
les Terres de l’Ebre, tan per carretera com per ferrocarril en el seu àmbit competencial. 
Tercer. La recuperació, en els desplaçaments fora del territori, de la temporalitat de 
vigència dels o bitllets, d’anada i tornada, en quinze dies. Cosa que beneficiaria sobretot 
als estudiants que han  de romandre fora de la ciutat un mínim d’una setmana.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa pel Regidor Sr. Antoni Espanya en els termes en que ha estat 
presentada. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC a la moció. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra també recolzarà la moció, 
donant una especial importància a l’apartat tercer de les propostes, atès que els 
peculiaritats del nostre territori fa que els estudiants no pugui aprofitar la rebaixa dels 
bitllets d’anada i tornada. 
El Sr. Alcalde manifesta que el Grup de CiU també donarà suport a la moció, i aprofita 
per explicar que ja s’han fet reunions amb representants del Govern de la Generalitat per 
tirar endavant algunes de les propostes d’acord que planteja la moció. 
Amb les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER LA CIMERA ECONÒMICA I 
SOCIAL. 
Tot seguit es dona compte de la moció que diu: 
“Les relacions i l’encaix de Catalunya a Espanya, el debat a l’entorn del dret a decidir, i 
la necessitat de regenerar la gestió pública i lluitar contra la corrupció, s’han instal·lat a 
l’agenda política i social catalanes.  
Ara bé, no menys prioritari és el debat a l’entorn de l’actual situació econòmica i social, 
la situació dels serveis públics i l’atur. La crisi econòmica i social en la que ens trobem 
està configurant una nova realitat social caracteritzada per l’augment imparable dels 
processos d’exclusió social i les desigualtats entre rics i pobres.  Al nostre país, aquests 
fenòmens estan passant amb més intensitat i velocitat que a la resta d’Europa i estan 



directament relacionats amb l’(des)estructura social i productiva que tenim però també 
per les decisions econòmiques dels diferents governs. S’està produint una fractura social 
entre el minoritari grup social que guanya diners durant la crisi i no paga impostos i la 
immensíssima majoria que pateixen per una feina temporal, els que no arriben a final de 
mes tot i tenir feina, els que no tenen feina i viuen de minses prestacions i les persones 
excloses sense prestacions a la cua del bancs d’aliments. Taxa AROPE de l’any passat a 
Catalunya, 1 de cada 4 catalans risc de pobresa. 
Davant d’aquesta situació, cal tenir un diagnòstic compartit i prioritzar per una banda la 
generació de llocs de treball i per l’altra oferir la garantia de drets de ciutadania que ens 
permeti tenir una societat on visquin les persones amb dignitat. Les polítiques socials i 
els serveis a les persones formen part de la sortida de la crisi i sabem que no podem 
esperar a que hi hagi recuperació econòmica per tornar a invertir en polítiques socials: 
En un moment en què està creixent l’atur, la pobresa i la desigualtat és ara més que mai 
quan cal apostar per a que les víctimes de la crisi no paguin més cops les seves 
conseqüències. 
És per aquest motiu que, des del moment en que la crisi econòmica va aguditzar-se, 
resultava necessària la celebració d’una cimera econòmica i social catalana que 
finalment tindrà lloc el proper dia 16 de març. Una cimera que ha de ser fruit del treball 
previ de totes les forces socials que tenen alguna cosa a dir en aquest procés: No n’hi ha 
prou amb reunir-nos un dia, parlar, debatre i constatar que no ens podem posar d’acord. 
Hem de portar a la cimera propostes concretes, intentar buscar els punts en comú, i tot el 
suport possible amb els agents econòmics i socials del territori català. 
Volem que la cimera marqui uns mínims pel que fa als temes socials, els serveis 
públics, la sanitat,  i l’educació, i que marqui un full de ruta clar, un horitzó de futur, 
amb polítiques que es poden fer per estimular l’ocupació i el creixement. Per tot plegat 
és indispensable el recolzament del món local reivindicant novament les demandes 
pendents, les més urgents i necessàries, en matèria social i econòmica, que l’afecten 
directament. 
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament d’Amposta acordi:  
Instar el Govern català a tractar, entre d’altres, els següents punts específics que afecten 
directament les administracions locals catalanes: 
1. Que es constitueixi una xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió liderada pel 

Govern en coordinació amb els ens locals i amb la participació dels agents i entitats 
socials, a la que es convidi a participar les altres institucions, entitats i empreses 
privades del país, per tal que totes les persones en situació objectiva de pobresa i 
risc imminent d’exclusió social, tinguin accés a un seguit de recursos, garantint-ne 
les prestacions mínimes següents: Atenció i seguiment des dels serveis socials 
bàsics a través d’una persona professional de referència, ajuts al lloguer de 
l’habitatge i mediació davant risc de processos de desnonament, fórmules per a 
garantir l’accés a aliments i als serveis bàsics d’energia i aigua, accés a la Renda 
Mínima d’Inserció, atenció específica als infants per assegurar els mínims en 
l’alimentació, els serveis bàsics de la llar i anar a escola en condicions d’igualtat 
efectiva, ajuts específics per accedir a les necessitats en farmàcia i el conjunt de 
serveis al voltant de la salut. 

2. Que es tiri endavant un Pla de Xoc contra l’atur juvenil i l’atur de llarga durada amb 
dos eixos d’intervenció: a) Millorar  la capacitat d’ocupar-se de les persones 



aturades a través d’un Programa extraordinari de formació i treball per persones 
aturades de llarga durada amb baixa qualificació i/o sense experiència professional, 
un Programa extraordinari d’ocupació pública per persones aturades sense prestació 
ni subsidi d’atur.  I b) Reactivació econòmica per tal de crear ocupació a través de 
l’estímul a la creació d’ocupació en sectors vinculats a la sostenibilitat com  l’estalvi 
i l’eficiència energètica, rehabilitació d’edificis, especialment en l’accessibilitat i 
barris en risc de degradació, millorar l’accés al treball reforçant la transparència del 
mercat de treball: fomentar l’actuació d’intermediació del SOC, directament i amb 
nous dispositius d’inserció laboral en cooperació públic-públic i públic-privat. I 
treballar per l’accés de tothom al treball  garantint la igualtat en  l’ocupació a les 
persones amb especials dificultats que requereixen d’una atenció especifica i 
addicional: reforç de les empreses de l’economia social, cooperatives i empreses 
d’inserció i intensificar les mesures d’inserció laborals en espais de treball 
normalitzats per a persones amb especials dificultats i suport als CET’s i a la seva 
transformació i vigilància del compliment LISMI. 

3. Demanar que en els propers pressupostos de la Generalitat es mantinguin els 
programes de mediació que fan que els barris conservin un clima de convivència 
molt difícil de mantenir amb l’atur elevat.  

4. Un cop la ministra Ana Mato ha confirmat les retallades del Pla Concertat, instar el 
Govern català a  garantir als ajuntaments que rebin el finançament necessari i de 
manera estable per poder mantenir les prestacions socials bàsiques i garantir els 
drets socials i l’exercici de la igualtat d’oportunitats. 

5. Demanar a la Generalitat que aprovi de forma urgent un pla de retorn del deute 
acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les subvencions, 
assegurant el cobrament de les mateixes. 

6. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a 
establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de 
seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu 
reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i 
assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de 
risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei 
Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació  (OFIDEUTE). 

7. Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les administracions 
locals catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar compliment als pagaments 
que tenen pendents. 

Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als 
presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de 
Catalunya.” 
Defensada la moció pel Regidor Sr. Antoni Espanya, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat de tots els seus membres, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM DE LES PARTICIPACIONS 
PREFERENTS. 
Tot seguit es dona compte de la moció que literalment transcrita diu: 
“Que més de 700.000 persones, de les quals 210.000 a Catalunya, són afectades per 



haver adquirit les conegudes com a “participacions preferents”, producte financer d’alt 
risc ofert per diverses entitats financeres i, que en la gran majoria dels casos adquirides 
per gent estalviadora sense coneixements financers suficients com per tenir constància 
que estàvem adquirint un producte d’alt risc i sense data concreta de venciment. 
En els darrers mesos, i com a conseqüència de la profunda situació de crisi econòmica, 
moltes de les persones que tenien dipositats els seus estalvis en forma de “participacions 
preferents” es veuen en la necessitat de recuperar aquestes imposicions i s’han trobat en 
que no els poden recuperar. A més s’han vist en l’obligació de reconvertir-los amb 
productes d’escassa rendibilitat i fins i tot en accions devaluades de les pròpies entitats 
financeres.  
El Govern de l’Estat d’acord amb el principal partit a l’oposició (PSOE) han creat una 
comissió de seguiment, que entre les feines que desenvoluparà és l’establir un perfil de 
clients que puguin recórrer a l’arbitratge. Estem parlant dels casos que es pugui 
determinar que els clients no tenien capacitat per saber el risc que estaven assumint. 
L’arbitratge està pensat per afectats d’entitats que han rebut diners públics, d’aquesta 
manera no es preveu donar una resposta a la totalitat dels afectats que puguin reunir els 
requisits que finalment es determinen.      
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes persones, que 
es veuen desprotegides i indefenses simplement dependent de quina entitat financera 
van adquirir aquest producte, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Amposta, la presa dels 
següents acords: 
Primer: Manifestar la manca d’informació i transparència en la que han incorregut en 
molts casos les entitats financeres que han comercialitzat aquests productes financers 
sense data concreta de venciment. 
Segon: Instar al govern de l’Estat a que doni els passos necessaris per garantir que a 
l’arbitratge puguin acollir-se tots els tenidors de preferents independent de l’entitat 
financera en la que van adquirir les participacions preferents, donada la greu crisi 
econòmica en la que estem immersos.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada pel Regidor Sr. Antoni Espanya. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar indica que el Grup de PxC donarà suport a la moció i 
explica que ell mateix ha donat la informació de la que disposa sobre l’arbitratge a 
persones que primer van adreçar-se al Defensor de la Ciutadania qui va respondre que 
no era un assumpte de la seva competència. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra votarà a favor de la moció, 
deixant constància que el mes de febrer de 2012 es va aprovar una moció del seu Grup 
en sentit paregut i llavors el Partit socialista parava aquestes iniciatives, per la qual cosa 
es congratula del seu canvi d’actitud. 
El Sr. Alcalde manifesta el suport del grup de CiU a la moció. 
 Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPALS DEL PSC-PM, DEL GRUP 
MUNICIPAL D’ESQUERRA I DEL GRUP MUNICIPAL DE PxC SOBRE EL 
PROJECTE “AMPOSTA CIUTAT DIGITAL”. 
Finalment es dona lectura a la moció següent: 



“Segons consta a les hemeroteques de l’època (El PUNT, 10 de desembre del 2006), i 
explicat per l’alcalde i el regidor del moment, el projecte ‘Amposta Ciutat Digital’ es 
començà a gestar a finals del 2004 arran del programa Ciutats Digitals impulsat pel 
Ministeri de Ciència i Tecnologia. Segons s’explicà en el seu moment,  havia 
representat una inversió directa de prop d'un milió d'euros dintre un cost global de prop 
de 2 milions. Els diners es destinaven majoritàriament a la instal·lació de dues grans 
anelles de fibra òptica soterrades de 5,8 quilòmetres de longitud. La primera uniria 
l'Ajuntament amb la GURSAM, l'oficina de turisme, l'oficina de la Diputació, l'escola 
d'adults, i els centres de secundària. La segona enllaçaria el Museu del Montsià, 
l'Institut Pere Mata i els dos centres d'atenció primària. A més, s'havien d’instal·lar 11 
antenes de radioenllaç per connectar aquestes dues anelles i altres equipaments de la 
ciutat com per exemple la zona del Castell, on hi ha la biblioteca, el telecentre i l'Escola 
d'Art, on no es podia instal·lar el cable per les limitacions arqueològiques. Les antenes 
també havien de donar cobertura al recinte de la fira, a la zona esportiva i als nuclis 
urbans del Delta: Balada, Eucaliptus i Poble Nou. 
L’agost del 2007, s’anuncià en nota de premsa emesa per l’ajuntament d’Amposta que 
el projecte el projecte Amposta Ciutat Digital ja es trobava en funcionament al complet.  
El regidor de Noves Tecnologies del moment i el tècnic de l'empresa que havia 
desenvolupat el projecte van explicar que a partir d'aquell moment, els ciutadans, 
empreses i entitats d'Amposta que ho desitgessin ja es podien donar d'alta com a usuaris 
i accedir gratuïtament als serveis que oferia Ciutat Digital. 
En aquella mateixa nota de premsa s’explicava en els següents termes en què consistia 
aquest nou servei:  
“Ciutat Digital és un portal on qualsevol ciutadà, empresa, organització o entitat 
d’Amposta té a la seva disposició un conjunt de serveis i eines totalment gratuït que 
inclouen, entre altres allotjament web, ja sigui públic o privat, amb gestor de 
continguts, signatura digital, comptes de correu, missatgeria instantània, gestió de 
documents i imatges, enquestes i notícies classificades.  
Cada compte del portal disposa d’un espai privat i d’un espai públic. L’espai públic el 
pot veure qualsevol visitant com un lloc web convencional i pot servir per crear webs 
d’empreses, associacions o llocs personals públics dels ciutadans. L’espai personal 
privat només és accessible amb autorització i es pot utilitzar per crear la intranet en el 
cas d’una organització o grup de persones o un espai personal similar als ja existents 
de myGoogle o myYahoo.  
El portal té instal·lades gairebé un centenar d’aplicacions, de les que el projecte 
Comunitats d’Amposta Ciutat Digital ha filtrat, adaptat i afegit per tal d’oferir un 
producte fàcil d’usar i que pugui satisfer les necessitats dels usuaris. El portal imita el 
funcionament d’un escriptori genèric de qualsevol Sistema Operatiu del tipus Windows. 
Entre les aplicacions incloses hi ha correu electrònic, traductors, wikis, diccionaris, 
mapes i notícies. 
Ciutat Digital té tres àmbits d’aplicació: Comunitat Ciutadana, Comunitat Educativa i 
Comunitat Empresarial amb característiques específiques adaptades a les necessitats 
de cada comunitat. 

• La comunitat ciutadana proporciona un espai de comunicació i 
desenvolupament a tots els ciutadans, entitats i associacions sense ànim de lucre. Els 
usuaris d’aquesta comunitat es poden donar d’alta gratuïtament i disposar de més de 



90 aplicacions on-line entre les que hi ha allotjament de pàgines web, intranet, correu 
electrònic i servei d’FTP. 

• La comunitat educativa implementa un campus formatiu virtual per a la ciutat 
d’Amposta. És un sistema tecnològic que integra funcionalitats per al desenvolupament 
d’accions d’ensenyament-aprenentatge a través de la xarxa. Integra espais de treball 
col·laboratiu i funcionalitats per al seguiment i avaluació de l’alumne. 

• La comunitat empresarial permet a les empreses crear la seva web pública 
gràcies al gestor de continguts visual que inclou el portal i a les seves eines d’edició en 
línia. A més, la web de la comunitat empresarial proporcionarà les eines necessàries 
per tal d’oferir tràmits en l’administració, informació categoritzada i sobre ajuts i 
subvencions, legislació i normatives, agenda, mercat virtual i formació en línia entre 
altres. 
En definitiva un portal al que tot ciutadà d’Amposta pot accedir i trobar el seu espai en 
funció de les necessitats de la seva associació, empresa, personals o educatives. Amb la 
Comunitat Digital es busca una comunicació social i la funcionalitat per incloure la 
xarxa al dia a dia del teixit social d’una manera fàcil i accessible” 
En el finançament del projecte ens consta que s’implicà l’Estat, la Generalitat i 
l’Ajuntament amb diverses aportacions emparades en diferents línies de subvencions 
entre el 2004 i el 2007. Sis anys més tard i després d’una important despesa, xifrada en 
2 milions d’euros pel propi equip de Govern el 2006, aquest projecte no ha donat els 
resultats esperats. Les entitats a les que anava adreçada el projecte no són usuàries del 
portal i desconeixem l’estat i operativitat de l’obra civil feta en el seu moment. 
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya i el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya proposen al Ple 
l’adopció del següent acord: 
Realitzar una auditoria del projecte Amposta Ciutat Digital que respongui als següents 
interrogants: 
1. Quants diners s’han aportat al projecte Amposta Ciutat Digital entre el 2004 i 
l’actualitat, en quin concepte i quines han estat les entitats públiques i/o privades que 
han participat en el finançament del projecte. 
2. Quines han estat les despeses vinculades al projecte en el mateix període,  en 
quins conceptes i quines empreses i/o persones jurídiques han facturat. 
3. En quin estat d’operativitat es troba el portal i l’obra civil feta en aquests 
moments, i quin ús està tenint per part dels destinataris als que anava adreçat. 
4. En un altre ordre de coses i aprofitant la realització d’aquesta auditoria, 
determinar el cost actual i la funció de les empreses que gestionen qualsevol web, 
equipament informàtic extern i/o contractació de serveis de comunicacions (adsl, wifi, 
servidors, etc.) a l’Ajuntament o a alguna de les seves empreses municipals. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus terme el Regidor Sr. Antoni Espanya. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs intervé per remarcar que la presentació de la moció ha estat 
recollint una iniciativa de la Federació d’associacions de veïns. 
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern no té cap problema en que es realitzi 
l’auditoria demanada per part dels serveis econòmics i jurídics de la Corporació ja que 
l’Ajuntament sempre ha facilitat la màxima informació i amb total transparència, per 
tant facilitaran tota la informació que els Grups de l’oposició ja podrien disposar i que a 



aquests informes demanarà que també es faci un informe sobre la situació 
d’aprofitament del projecte Amposta Ciutat Digital, puix aquest va haver de canviar 
sobre la marxa. Replica el Sr. Espanya que ha de discrepar del que ha dit el Sr. Alcalde 
respecte la disponibilitat de la informació pels Grups de l’oposició, ja que a partir de 
l’any 2007 tenen la percepció de que no han tingut accés a tota la informació, en cas 
contrari pot tenir la seguretat que no s’hauria presentat la moció, en relació amb el tercer 
punt fa molts mesos que no tenen cap tipus d’informació sobre el projecte; i respecte el 
punt quart és un tema sobrevingut, és a dir informació nova generada més enllà del 
2004 a 2007. El Sr. Alcalde torna a respondre que en els pressupostos i les seves 
liquidacions tenien la informació al respecte; però, que no han de preocupar-se perquè, 
com ha dit, es facilitarà la informació i es lliurarà la documentació demanada. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció transcrita. 
 
PRECS I PREGUNTES. 
Es dona compte de la pregunta escrita formulada pel Grup d’Esquerra d’Amposta que 
diu: 
“1. Que a l’inici de la present legislatura l’Ajuntament d’Amposta va crear la figura del 
Coordinador Adjunt d’Esports. 
2. Que el president de la Comissió d’Esports i Turisme, en la sessió duta a terme el 
passat 21 de juliol de 2011, va explicar als assistents que la tasca del Coordinador 
Adjunt d’Esports és el suport a les entitats, el seguiment de les subvencions i convenis 
amb aquestes i l’assessorament als clubs que venen de fora per fer ús de les nostres 
instal·lacions. 
Que l’article 20 del Reglament Orgànic Municipal preveu la contestació ordinària en 
sessió plenària de preguntes plantejades per escrit. 
Per la qual cosa sol·licito: 
Que l’Ajuntament d’Amposta ens informi, en la propera sessió que durà a terme el Ple 
d’aquest Ajuntament, de l’horari laboral del Coordinador Adjunt d’Esports i del seu lloc 
de treball, atès que algunes entitats esportives ens han manifestat que no saben quan i on 
dirigir-se per rebre el seu suport.” 
El Sr. Alcalde respon que l’horari és de 30 hores setmanals i sempre que ha estat 
requerit per qualsevol entitats està a la seva disposició. El seu lloc de treball està al 
Pavelló d’esports. A més indica que davant la pregunta s’han posat en contacte amb 
totes les entitats esportives del municipi, llevat de 5 amb les que no s’ha pogut 
contactar, i totes elles han manifestat que no tenen cap problema amb el Coordinador 
adjunt d’esports, ni per a contactar amb ell, ni per la seva disponibilitat, ni pels serveis 
que els ha prestat i acaba dient que facilitarà l’horari del que ha donat compte. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar, després d’agrair al Regidor delegat de serveis respecte el 
fet que es va trencar un vidre del seu despatx, formula les següents preguntes: 
1. Pregunta si s’han rebut queixes del personal de l’empresa que presta els serveis de 
neteja d’edificis, en relació a la impossibilitat de complir amb les seves tasques per la 
reducció d’horari assignat i si és així si s’ha parlat amb els responsables de l’empresa, ja 
que en haver unes condicions pactades s’han de complir. El Sr. Alcalde respon que no 
tenen constància d’aquestes possibles queixes però que prenen nota per fer el 
seguiment. El Regidor Sr. Josep Antoni José diu que va haver-hi una incidència en 



relació amb l’Escola d’art, que va solucionar-se i que en les reunions periòdiques que es 
realitzen amb els responsables de l’empresa no s’ha fet esment a cap incidència. El Sr. 
Ciscar diu que hauria de consultar amb els treballadors. 
2. A la Revista Amposta va aparèixer publicada la referència només a una de les dues 
mocions presentades pel Grup de PxC i demana que se li mantingui el mateix tracte que 
a la resta de Grups. 
3. El Regidor delegat de personal va trametre un comunicat a tot el personal de 
l’Ajuntament en el qual s’indicava que derivava d’una moció del seu Grup amb el 
recolzament de la resta de Grups de l’oposició, la qual cosa és falsa i demana que amb 
un document també oficial es reconegui aquesta falsedat i que no es torni a produir un 
fet semblant. El Sr. Alcalde respon que ja es va subsanar en traslladar a tot el personal 
l’acord plenari per evitar malentesos. El Regidor Sr. Antoni Obalat, com ja ho va fer en 
la Comissió de personal, reconeix de que la moció de PxC es centrava en dos 
treballadors concrets i que a instància dels Grups del PSC – PM i Esquerra es va 
ampliar a la totalitat de la plantilla, per tant l’escrit enviat va ser-ho per donar 
compliment a l’acord del Ple. El Sr. Ciscar diu que el responsable de personal no ho va 
fer correctament i reitera la seva petició de que no torni a succeir. El Regidor Sr. Adam 
Tomàs diu que si es llegeix l’acta de la sessió plenària no es pot interpretar com va fer-
ho l’equip de govern, el seu Grup va fer arribar una mostra de com ho fa la Generalitat 
de Catalunya i allí no es fa referència a cap partit, ha hagut intencionalitat en fer-se com 
es va fer quan el més senzill hauria estat fer-ho com fa el Departament d’Ensenyament; 
però, en cap cas podia dir-se que es va fer arran de la petició dels Grups de l’oposició. 
Intervé el Regidor Sr. Castellano dient que sense el suport del Grup de CiU la moció no 
s’hagués aprovat i per tant no s’hauria traslladat l’escrit al personal, per tant es va dir 
una veritat a mitges, mentre que si no s’hagués fet referència o s’hagués incorporat la 
posició favorable de l’equip de govern no s’hagués donat el problema. El Sr. Alcalde 
reconeix que no es va actuar correctament; però que es va solucionar enviant l’acord 
plenari a tot el personal. El Sr. Obalat diu que l’obligació del personal es comunicar la 
seva possible incompatibilitat i en aquest ajuntament es fa al revés mitjançant 
requeriment de dalt cap a baix i en quant al document del Departament d’Ensenyament, 
aquest resulta de la normativa de la Generalitat de Catalunya que si fora d’aplicació a 
l’ajuntament serviria per la resolució de tots els problemes. El Sr. Tomàs acaba dient 
que l’assumpte es va polititzar sense necessitat, ja que hauria estat suficient fent un 
recordatori com es fa als Regidors electes abans de prendre possessió del seu càrrec. 
4. Pregunta si aplicarà l’horari a l’arquitecte municipal i si es podran recuperar les 
retribucions pagades en excés. El Sr. Alcalde respon que com ja ha explica es farà el 
que determina la Llei, en el que respecte a l’horari del funcionari data d’un acord amb 
l’anterior Alcalde de l’any 2003. El Sr. Ciscar pregunta pels informes que s’han 
demanat, responent el Sr. Alcalde que el de la Diputació respecte el complement de 
productivitat ja s’ha rebut, mentre que el demanat a la Generalitat encara no s’ha rebut 
tot i haver-se reclamat en diverses ocasions, tant aviat com es disposi d’aquest es 
realitzaran les actuacions pertinents. El Regidor Sr. Antoni Obalat explica que s’ha 
reclamat l’informe a funció pública. El Sr. Ciscar diu que al denúncia pel tracte de favor 
de l’Alcalde ha passat al ministeri fiscal i demana que s’informi pels serveis jurídics 
sobre si els diners pagats de més aquests anys es poden exigir es reintegrin, responent el 
Sr. Alcalde que desestima aquest prec. 



El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que ha de reiterar el comentari que ja va fer sobre la 
Revista Amposta que publica la resposta a un escrit del seu Grup en el mateix número 
en que aquest surt publicat, considerant que això suposa que es té coneixement 
incorrecte de l’escrit presentat, demana que tots els Grups tinguin el mateix tracte, ja 
que no voldria denunciar una mala praxis davant el Col·legi de periodistes. El Sr. 
Alcalde respon que si el PSC publica un escrit a la seva pàgina webb és possible que 
algú el llegeixi i presenti una resposta al mateix per la seva publicació a la Revista 
Amposta, amb la qual cosa apareixen tots dos escrits publicats alhora. 
  
URGÈNCIES. 
S’aprova per la unanimitat dels membres del Ple la urgència de les qüestions no incloses 
en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
D’AJUST A 31 DE GENER DE 2013. 
Resultant que mitjançant acord plenari de 30 de març de 2012, l’Ajuntament d’Amposta 
va aprovar el Pla d’ajust d’acord amb el model previst a l’Ordre HAP/537/2012, de 9 de 
març. 
El Ministeri d’administracions públiques, mitjançant la Secretaria general de 
coordinació autonòmica i local, va emetre en data 30 d’abril de 2012 informe favorable 
al Pla d’ajust aprovat prèviament pel Ple. 
D’acord amb 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, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat, la Intervenció municipal va 
enviar, en data 31 de gener de 2013, la documentació sol·licitada en la plataforma 
habilitada en la “Oficina virtual per la coordinació financera amb les entitats locals”, 
concretament: 

1. Informe trimestral de seguiment de despeses (31/12/2012) 
2. Informe trimestral de seguiment de ingressos (31/12/2012) 
3. Informe trimestral de seguiment de magnituds i endeutament (31/12/2012) 
4. Avanç del romanent de tresoreria 
5. Informació d’avals rebuts del sector públic. 
6. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 

amb entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors. 
7. Informació sobre el deute comercial 
8. Informació sobre operacions amb derivats i altre passiu contingent. 
9. Informe explicatiu de Intervenció. 

Als efectes, oportuns i en virtut d’allò establert a l’Ordre HAP/2105/2012, es dóna 
compte al Ple de dita informació enviada en data 31 de gener de 2013. El Ple de la 
Corporació resta assabentat. 
 
 I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les catorze hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el que s’ha tractat es 
formula la present acta de la que, com a Secretària, certifico. 

 
L’ALCALDE,                      LA SECRETÀRIA,  


