ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA
DUTA A TERME EL DIA 29 D’ABRIL 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-nou d’abril 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 del dia 25 de març de 2013
2. Donar compte de les contractacions d’urgència
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia número 303 a 434 de 2013
4. Nomenament de representants municipals en òrgans col·legiats
5. Aprovació d’una operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació de
Valletes
6. Aprovar, si s’escau, les al·legacions presentades i aprovar definitivament
l’Ordenança reguladora del consum indegut de begudes a la via pública
7. Aprovació definitivament l’establiment del servei d’acolliment temporal, el seu

projecte i el Reglament d’acolliment temporal d’urgència de l’Ajuntament
d’Amposta
8. Donar compte de l’informe de 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 primer trimestre
de 2013
9. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal a 31 de març de 2013
10. Donar compte de l’Informe d’Intervenció de verificació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute en
relació a la liquidació del pressupost de l’exercici 2012
11. Donar compte de l’Informe d’Intervenció de seguiment del Pla d’Ajust i altra
informació continguda a l’art. 10 de l’Ordre HAP/2015/2012
12. Aprovació de les Bases reguladores dels ajuts econòmics destinats a despeses
derivades de les transmissions de la vivenda habitual en els supòsits d’execució
hipotecària, les quals no poden ser assumides pels obligats al pagament
13. Moció del Grup Municipal PXC per la creació d’una Ordenança reguladora de
l’execució alternativa al pagament de deutes amb la hisenda municipal de
l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la realització de treballs amb benefici a la
comunitat
14. Moció del Grup municipal de PXC proposant afegir nous preus a les tarifes del
poliesportiu municipal
15. Moció del Grup municipal d’Esquerra per l’Establiment d’un Pla de Reducció del
Dèficit Anual de la Piscina Municipal d’Amposta
16. Moció del Grup municipal d’Esquerra en defensa d’una nova estructura de gestió de
les polítiques ambientals
17. Moció del Grup municipal d’Esquerra en suport als corresponsals de Catalunya
Ràdio i Defensa del Servi Públic dels Mitjans de Comunicació Catalans
18. Moció del Grup municipal d’Esquerra sobre els complements de productivitat i el
fons social del personal de l’Ajuntament d’Amposta
19. Moció del Grup municipal del PSC-PM sobre mesures de dinamització i millora de
la Plaça del Mercat
20. Moció del Grup municipal del PSC-PM del 75è aniversari de l’arribada del front de
Guerra a Amposta
21. Moció del Grup municipal PSC-PM de rotació en l’adjudicació de contractes de
serveis i subministraments
22. 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 DEL
DIA 25 DE MARÇ DE 2013
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 25
de març de 2013.
DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.

Es dona compte de les contractacions següents:
• Peó de manteniment de la piscina municipal del 25 de març al 30 d’abril de
2013.
• Oficial primera paleta del 7 d’abril al 6 de juliol de 2013.
• Tècnic de l’àrea de polítiques actives i ocupació de l’1 d’abril al 30 de setembre
de 2013.
• Director del Centre d’Art Lo Pati per un termini de sis mesos a comptar a partir
del 22 d’abril de 2013.
• Conserge de l’Edifici El Casal del 10 d’abril al 9 d’octubre de 2013.
• Peó especialista de l’1 al 15 de maig de 2013.
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 303 A 434 DE 2013.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 303 a 434 de 2013, restant el Ple
assabentat.
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ÒRGANS
COL·LEGIATS.
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.
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.
Atès que en la Junta Directiva de l’Associació Antena Tecnològica de les Terres de
l’Ebre, de 28 de febrer de 2012, es nomena com a Tresorer de la Junta Directiva, al Sr.
Adam Tomàs Roiget, en representació de l’Ajuntament i, a la vista de la instància
presentada pel Sr. Tomàs en data 17 d’abril de 2013, registre d’entrada número 5900, en
que manifesta que li és impossible compatibilitzar els horaris en què es reuneix la Junta
del CETECOM amb el seu horari laboral i demana que en el proper Ple de l’Ajuntament
d’Amposta es faci efectiva aquesta renúncia a formar part de la Junta de l’Associació i
sigui substituït pel Sr. Antoni Espanya Forcadell.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Nomenar al Sr. Antoni Espanya Forcadell com a representant de
l’Ajuntament d’Amposta en l’Associació de l’Antena Tecnològica de les Terres de
l’Ebre
SEGON. Proposar a l’Assemblea General de l’Associació de l’Antena Tecnològica de
les Terres de l’Ebre, per a que nomeni al Sr. Espanya com a Tresorer, membre de la
Junta Directiva, de l’Associació de l’Antena Tecnològica de les Terres de l’Ebre, en
representació de l’Ajuntament d’Amposta.
TERCER. Notificar el present acord als dos interessats, al departament de Secretaria

municipal, al Secretari de la Junta Directiva de l’Associació de l’Antena Tecnològica de
les Terres de l’Ebre i al Departament d’empresa i indústria.
Atès que 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.
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.
El Ple de la Corporació, per majoria amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, el dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i el dels 3 membres del Grup
del PSC – PM i el vot en contra del membre del Grup de PxC, adopta els següents
acords:
PRIMER. Nomenar a la Sra. Laia Subirats López com a representant municipal en el
Consell de Participació de la Residència d’Avis d’Amposta.
SEGON. Notificar el present acord a la interessada, al departament de Secretaria
municipal i a la Residència d’Avis d’Amposta.
APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA DEL
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE VALLETES.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de març de 1993,
aprovà definitivament el Projecte de reparcel·lació de Valletes.
Atenent que el Projecte de reparcel·lació esmentat incorporà com finques aportades per
la Sra. J.M.H les números:
• 9, inscrita al Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 2457, foli 142, finca
número 19182.
• 9 bis, inscrita al Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 2457, foli 146,
finca número 19184.
• 25, no inscrita en el Registre de la propietat.
Atenent que tot i haver-se considerat físicament la seva existència i indemnitzat
l’enderroc de l’edificació existent sobre la mateixa (magatzem -juntament amb
l’habitatge i altres elements: pou regadora i bassa de reg existents a les altres finques
aportades per l’esmentada propietària-), no es va determinar com finca aportada a la
reparcel·lació del sector la finca amb la descripció següent: “Urbana: edifici conegut per
magatzem de planta baixa i un pis, està dintre de l’heretat situada a Amposta, partida
Quintanes o Cementiri, de superfície setanta-dos metres quadrats, que confronta: pel seu
front amb resta de la finca que s’adjudicarà a l’hereu R.M.H mitjançant una porció de
terreny destinada a carrer de la pròpia finca; dreta entrant amb el solar que s’adjudicarà
a aquest mateix legatari; esquerra amb la casa de la finca que s’adjudicarà als germans
R i E. M.H; i per darrera hereus de R.T”.
Dita finca figura inscrita al Registre de la propietat d’Amposta al volum 2457, foli 144,

finca número 19183.
Atenent que la manca de consideració com finca aportada de la registral número 19183
en el Projecte de reparcel·lació comporta que aquesta finca encara figuri inscrita en el
Registre de la propietat quan en realitat deuria haver desaparegut essent substituïda per
les finques adjudicades a la Sra. M.
Atenent que en data 26 de març de 2013, la Sra. J.G. M., hereva de la Sra. J. M. H.,
presnet escrit sol·licitant la correcció de l’errada existent en el Projecte de reparcel·lació
de Valletes, amb la finalitat de que la finca registral número 19183 sigui eliminada del
Registre de la propietat.
Atenent que el Projecte de reparcel·lació va aprovar-se estant vigent el Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà el Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria urbanística i les seves disposicions complementàries, per tant ha de ser
aquesta la legislació aplicable a les operacions complementàries que respecte el Projecte
de reparcel·lació esmentat s'aprovin (Disposició transitòria sisena, apartat 1 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme).
Atenent que l’article 14,b) del Decret 303/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament sobre mesures per a facilitat l’execució urbanística, estableix el
procediment per l'aprovació d'aquest tipus d'operacions jurídiques complementàries, en
dir: “L’expedient d’operacions jurídiques complementàries de la reparcel·lació es
tramitarà amb aplicació de les regles següents:
b) Quan tingui per objecte la rectificació de circumstàncies descriptives de les finques
aportades o resultants, sempre que aquells aspectes no afectin la participació dels
titulars de finques aportades en la comunitat reparcel·latòria o a la quantificació de
l’aprofitament urbanístic atribuït a les finques resultants, la tramitació de l’expedient es
limitarà a l’aprovació de l’òrgan actuant, prèvia compareixença dels titulars interessats
o, en altre cas, sempre que haguessin estat notificats del contingut de la rectificació,
amb fixació del termini de vint dies per a presentar les al·legacions que estimin
oportunes.”
El Ple de la Corporació, per majoria amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU, el dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i el dels 3 membres del Grup
del PSC – PM i l’abstenció del membre del Grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació de
Valletes en virtut de la qual l'esmentat Projecte sofrirà la modificació següent:
En quant a les finques aportades:
Les finques aportades per la propietària, Sra. J. M. H. inclouen, a més a més de les
finques aportades números 9, 9 bis i 25, la finca amb la descripció següent:
“Urbana: edifici conegut per magatzem de planta baixa i un pis, està dintre de l’heretat
situada a Amposta, partida Quintanes o Cementiri, de superfície setanta-dos metres
quadrats, que confronta: pel seu front amb resta de la finca que s’adjudicarà a l’hereu
R.M.H. mitjançant una porció de terreny destinada a carrer de la pròpia finca; dreta
entrant amb el solar que s’adjudicarà a aquest mateix legatari; esquerra amb la casa de
la finca que s’adjudicarà als germans R i E. M. H; i per darrera hereus de R.T.”.
Dita finca figura inscrita al Registre de la propietat d’Amposta al volum 2457, foli 144,
finca número 19183.
En quant a les finques adjudicades:
Finca adjudicada 9a:

Títol: Adjudicació en reparcel·lació corresponent als drets de les finques inicials
números 9 i 9 bis, inscrites al volum 2457, foli 142, finca número 19182 i foli 146, finca
número 19184 i la finca inicial inscrita al volum 2457, foli 144, finca número 19183.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per tal de que
formalitzi tota la documentació necessària per a l'efectivitat del present acord i la seva
inscripció en el Registre de la Propietat, un cop aquest hagi esdevingut ferm en via
administrativa.
APROVAR, SI S’ESCAU, LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVAR
DEFINITIVAMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DEL CONSUM INDEGUT
DE BEGUDES A LA VIA PÚBLICA.
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de gener
de 2013 l’Ordenança municipal reguladora del consum indegut de begudes a la via
pública.
Atès que l’aprovació inicial de l’Ordenança esmentada ha estat exposada al públic per
un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província
número 31 del dia 6 de febrer de 2013 i Diari oficial de la Generalitat de Catalunya
número 6317 del dia 18 de febrer de 2013.
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’Ordenança esmentada ha estat
presentada una al·legació pel Grup municipal d’Esquerra d’Amposta, en la qual es
demana:
1. Un nou redactat de l’article 1.
2. La substitució de l’expressió “botelló” per l’expressió “consum d’alcohol al
carrer”
De conformitat amb el que disposen els articles 178 i següents del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril i 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 d ela Corporació, per
unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar les al·legacions presentades pel Grup municipal d’Esquerra
d’Amposta, amb la qual cosa:
1. La redacció de l’article 1 de l’Ordenança restarà com segueix: “Aquesta
ordenança té per objecte regular la venda i el consum indegut de begudes i en
especial les alcohòliques, a les vies i espais públics del terme municipal
d’Amposta. La regulació que es conté en aquesta ordenança es fonamenta en la
protecció de la salut pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la
protecció dels menors, el dret al descans del veïnat, el dret a gaudir d’un espai
públic net i no degradat, l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de
la seguretat pública i la disciplina del mercat, així com la defensa dels
consumidors i dels usuaris.”
2. Substitució del terme “botelló” que apareix a l’exposició de motius i a l’article
3.2 de l’Ordenança per l’expressió “consum d’alcohol al carrer”.
SEGON. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora del consum indegut
de begudes a la via pública, amb la incorporació de les modificacions anteriors.
TERCER. Ordenar la publicació del text íntegre de l’Ordenança aprovada en el Butlletí

oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent referència a la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva entrada en vigor.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el Grup d’Esquerra valora positivament
l’acceptació de les al·legacions presentades pel Grup, com també el que es disposi d’una
normativa que reguli aquesta activitat, recordant que la moció que va donar lloc a
l’Ordenança demanava la realització d’una campanya informativa que estaria pendent.
Respon el Sr. Alcalde que no només es realitzarà a campanya, sinó que s’han vingut
mantenint reunions amb els propietaris de locals d’oci per cercar solucions a les
molèsties, indicant que a partir d’ara la Policia local realitzarà la informació sobre la
nova Ordenança.
APROVACIÓ
DEFINITIVAMENT
L’ESTABLIMENT
DEL
SERVEI
D’ACOLLIMENT TEMPORAL, EL SEU PROJECTE I EL REGLAMENT
D’ACOLLIMENT
TEMPORAL
D’URGÈNCIA
DE
L’AJUNTAMENT
D’AMPOSTA.
Atès l’expedient instruït per a la creació del servei d’acolliment temporal d’urgència de
l’Ajuntament d’Amposta.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies hàbils
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número
31 del dia 6 de febrer de 2013 i Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número
6317 del dia 18 de febrer de 2013, sense que durant el termini d’exposició pública
s’hagi presentat cap tipus d’al·legació o suggeriment sobre el mateix.
De conformitat amb el que disposen els articles 65, 160 i concordants del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny, es proposa l’adopció dels següents acords:
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar definitivament l’establiment del servei d’acolliment temporal
d’urgència i el projecte del mateix.
SEGON. Aprovar definitivament el Reglament del d’acolliment temporal d’urgència de
l’Ajuntament d’Amposta.
TERCER. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el Butlletí
oficial de la Província, en la pàgina web municipal, i anunciar al DOGC la referència
del BOPT, als efectes de la seva entrada en vigor.
DONAR COMPTE DE L’INFORME DE 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 PRIMER TRIMESTRE DE
2013.
A continuació es dona compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria sobre el
compliment d ela Llei 15/2012, 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 primer trimestre de 2013, en el qual es 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 primer
trimestre de 2013 tant d’aquest Ajuntament com de les seves societats municipals
Hospital Comarcal d’Amposta, SAM 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, el Ple
de la Corporació 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 29 d’abril
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 MUNICIPAL
A 31 DE MARÇ DE 2013.
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 de la Corporació resta assabentat de l’estat d’execució del pressupost a 31 de març
de 2013.
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE VERIFICACIÓ DEL
COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA
REGLA DE DESPESA I DEL LÍMIT DE DEUTE EN RELACIÓ A LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012.
Seguidament es dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal de fons, de
verificació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de
despesa i del límit de deute en relació a la liquidació del pressupost de 2012 que diu:
“1. Legislació aplicable:
• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (endavant TRLRHL), articles 191 a 193.
• Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladores de les hisendes locals, articles 89 a
105.
• Bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament d’Amposta per l’any 2012.
• Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat

financera (LOEPSF).
• Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats
locals.
• Ordre ministerial HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament de informació previstes en la LOEPSF.
• Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les Corporacions
Locals, publicat per la Intervenció General de la Administració de l’Estat, Ministeri
d’Economia i Hisenda.
• Guia per la determinació de la regla de despesa de l’article 12 de la LOEPSF per a
corporacions locals, 1a. edició IGAE.
• Manual del SEC 95 sobre el dèficit públic i el deute públic, publicat per Eurostat.
• Reglament 2223/1996, del Consell de la Unió Europea.
• Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea.
2. Compliment de l’objectiu d’estabilitat.
L’article 11.4 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
estableix que les Corporacions locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o
superàvit pressupostari. Així, el Consell de Ministres en data 24 de juny de 2011 va
establir com a objectiu d’estabilitat pressupostària per a les Corporacions locals, per a
l’exercici 2012, el 0,3% del PIB, objectiu que a data d’avui no està fixat en termes
individuals per a cada corporació local.
D’altra banda, el Consell Nacional d’Administració Local va acordar en data 22 de maig
de 2012 establir el 4,39 per cent dels ingressos no financers consolidats com a
percentatge que correspon a cada entitat local, equivalent al dèficit global recollit en
l’anterior acord, sense incloure l’efecte de les liquidacions definitives de la participació
de les entitats locals en tributs de l’Estat corresponents als anys 2008 i 2009, com a
percentatge que correspon a cada entitat local, equivalent al dèficit global recollit en
l’anterior acord.
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s’obté, segons el manual de la IGAE per diferència entre els imports pressupostats als
capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 dels estats de despeses, prèvia
aplicació dels ajustaments relatius a la valoració, imputació temporal, exclusió o
inclusió dels ingressos i despeses no financeres.
2.1. Descripció dels ingressos i despeses en comptabilitat nacional, la seva equivalència
en termes de pressupost, i explicació dels ajustaments realitzats.
Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i despeses no financers pressupostaris,
sense perjudici de la seva reclassificació en termes de partides de comptabilitat
nacional, corresponen a la totalitat dels empleos i recursos que es computen en
l’obtenció de la capacitat/necessitat de finançament del subsector de Corporacions
locals de les administracions públiques de la comptabilitat nacional. No obstant, s’han
de realitzar una sèrie d’ajustaments sobre els ingressos, segons el següent detall:
Ajustos SEC-95 (milers euros)
Estimació liquidació
Import ajustat
Ajustament
Capítol 1
9.934.670,16
8.846.648,33
- 1.088.021,83
Capítol 2
79.791,05
219.813,72
140.022,67

Capítol 3
4.224.689,50
5.030.961,24
806.271,74
Ajust capítols 1-3
14.239.150,71
14.097.423,29
- 141.727,42
Ajust PIE
178.871,04
178.871,04
Total ajust
37.143,62
- Capítols 1, 2 i 3 de l’estat d’ingressos: s’aplicarà el criteri de caixa, ingressos recaptats
durant l’exercici, d’exercicis corrent i tancats de cada capítol.
- Capítols 4 i 7 d’ingressos: ajust per la participació en ingressos de l’Estat. Realitzem
un ajust per el import que s’ha reintegrat durant l’exercici 2012 a l’Estat en concepte de
devolució de les liquidacions negatives corresponents als exercicis 2008 i 2009 pel
concepte de participació en els tributs de l’Estat, que opera sumant-ho als drets
reconeguts nets.
Pel que fa a les despeses, al capítol 3 els interessos es registren segons el criteri de
meritació. No obstant, en aplicació del principi de importància relativa es considera no
necessari realitzar aquest ajust.
2.2. Càlcul de la capacitat/necessitat de finançament.
Capítol 1 a 7 d’ingressos
20.487.412,55
Capítol 1 a 7 de despeses
- 20.822.219,13
Ajustos SEC-95
37.143,62
Necessitat de finançament
- 297.662,96
Sobre aquesta necessitat de finançament resultant s’ha de incrementar el total de
factures aprovades per la Corporació en sessió plenària de 25 de març de 2013, i que
corresponen a subministraments realitzats o serveis prestats durant l’exercici 2012 i que,
per tant, suposen un major dèficit de 2012.
Capítol 1 a 7 d’ingressos
20.487.412,55
Capítol 1 a 7 de despeses
- 20.822.219,13
Ajustos SEC-95
37.143,62
Factures 2012 presentades 2013
- 101.561,27
Necessitat de finançament
- 399.224,23
Per tant no es compleix, en fase de liquidació, el principi d’estabilitat pressupostària
entès com la situació d’equilibri o superàvit en termes de capacitat de finançament
d’acord amb la definició continguda en el SEC 95, representant un percentatge de
dèficit sobre els recursos no financers de l’1,95%.
No obstant això, de conformitat amb allò establert pel Govern i aprovat pel Congres
dels Diputats, en data 13 de març de 2012, l’entitat local estarà exempta d’elaborar un
pla econòmic financer si el percentatge de dèficit calculat per la Corporació se situa per
sota del percentatge individual que aprovi el Govern en relació a la liquidació dels
pressupostos locals de l’exercici 2012. Aquest objectiu a data d’avui no està fixat a
efectes individuals. Per tant, s’haurà d’estar a allò establert pel Govern i la CNAL, per
tal de determinar la necessitat o no d’elaborar el corresponent pla econòmic financer.
En virtut d’allò establert a l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària, l’entitat local ha de remetre el informe a la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Entitats Locals o a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma que exercici la tutela financera en el termini de quinze dies, comptats des del

coneixement d’aquest informe pel Ple.
3. Anàlisi de la regla de despesa.
L’article 12 de la LOEPSF exigeix també a les Entitats locals que la variació de despesa
no superi la taxa de referència de creixement del PIB, fixada pel Congrés en sessió de
21 de juliol de 2012, en 1,7% per 2013, 2014 i 2015.
Aquest extrem no pot comprovar-se amb la liquidació 2012 atès que no s’ha fixat dit
objectiu per l’exercici 2012.
4. Compliment del límit de deute.
Endeutament vigent
Operacions de crèdit a llarg termini
12.015.691,97
Avals concedits
140.864,80
Diferiment devolució participació tributs de l’Estat 2008
0,00
Diferiment devolució participació tributs de l’Estat 2009
0,00
Préstec proveïdors
1.567.182,62
Operació crèdit a curt termini
0,00
Pagaments ajornats
161.950,00
Total
13.885.689,39
Deute viu
13.885.689,39
Ingressos Corrents liquidats ajustats
20.390.461,14
Ratio legal endeutament
68,10%
El nivell de deute està per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons
l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i per sota també
del límit que va establir el Reial decret llei 8/2010, del 75% per als exercicis 2010, 2011
i prorrogat a 2012.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST I ALTRA INFORMACIÓ CONTINGUDA A L’ART. 10 DE L’ORDRE
HAP/2015/2012.
Tot seguir es dona compte de l’informe emès per Intervenció de fons en relació a la
sol·licitud d'informació establerta en l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, que diu:
“I. Antecedents de fet:
Resultant que mitjançant acord plenari de 30 de març de 2012, l'Ajuntament d'Amposta
va aprovar el pla d'ajust, elaborat de conformitat amb el regulat en l'article 7 del RD Llei
4/2012, i que és conforme al model previst en l'Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per
la qual s'aproven el model de certificat individual, el model per a la seva sol·licitud i el
model de pla.
Resultant que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la secretària general
de coordinació autonòmica i local, amb data 30 d'abril de 2012 va emetre informe
favorable al pla d'ajust aprovat prèviament pel Ple.
Considerant que aquest Ministeri ha alliberat la plataforma de captura de dades relativa
a l’“Informe de seguiment del pla d'ajust i una altra informació addicional continguda

en l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012”, plataforma que estarà disponible fins al 18
d'abril de 2013.
II. Fonaments de dret.
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
• Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (d'ara endavant RDL 2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la Llei 39/1988.
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
• Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
• Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el fons per al finançament
dels pagaments a proveïdors.
• Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat
individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d'ajust, previst en el
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
• Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent;
III. Informe:
Primer. Que l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, desenvolupa les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, establint en el seu article 10 la
informació a detallar en els informes de l'Interventor sobre el seguiment dels plans
d'ajust que les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, de conformitat amb el que es disposa en l'article 10 del
Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors.
Segon. Que s'ha habilitat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en la
“Oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals” una plataforma de
captura de dades relativa a l’enviament de l'informe de seguiment del pla d'ajust aprovat
i una altra informació continguda en l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012” que ha estat
emplenada per aquesta Intervenció amb les dades pressupostàries obrants a la
comptabilitat municipal a 31 de març de 2013, acompanyant-se com a annex a aquest
escrit els següents informes:
1. Informació addicional trimestral: desviacions/Informe anual de seguiment del pla
d'ajust.
1.1. Despeses
1.2. Ingressos
2. Informació d'avals rebuts del sector públic.

3. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb
entitats de crèdit per facilitar el pagament a proveïdors.
4. Informació sobre el deute comercial.
5. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
Tercer. Que l'apartat 1r. de l'article 10 de la referida Ordre HAP/2015/2012, estableix
que l'administració que compti amb un pla d'ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, durant la seva vigència, haurà de remetre a l'esmentat
Ministeri abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, en cas de les
corporacions locals, informació sobre, almenys, els següents extrems:
a) Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l'entitat,
total del crèdit disponible i el crèdit disposat.
b) Deute comercial contret classificada per la seva antiguitat i el seu venciment.
Igualment, s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per
facilitar el pagament a proveïdors.
c) Operacions amb derivats.
d) Qualsevol altre passiu contingent.
e) Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures del
pla d'ajust.
f) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en
aquest Pla per a aquest any i explicació, si escau, de les desviacions.
Quart. Que es realitzen les següents explicacions a les desviacions més importants
reflectides en els informes que s'incorporen a l'annex:
- Ingressos: d'acord amb l'execució trimestral, i atenent que a data actual únicament s'ha
aprovat el padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, no es preveuen
diferències substancials respecte a l'establert en el pla d'ajust vigent. No obstant això,
una vegada aprovats tots els padrons, es realitzarà el seguiment adequat per ajustar
qualsevol variació existent.
- Despeses: el pressupost de l'exercici 2013, el qual s'ha reduït respecte a l'establert en el
pla d'ajust, s'està desenvolupant segons les previsions sense apreciar-se cap diferència
substancial. No obstant això, i igual que en matèria d'ingressos, es realitzarà el
corresponent seguiment per ajustar qualsevol desviació que pogués produir-se.
Als efectes oportuns, aquest és l'informe d'Intervenció, emès en virtut de l'establert a
l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, remetent-se còpia del mateix al Sr. Alcalde de la
Corporació perquè procedeixi a donar compte del mateix en la primera sessió plenària
que se celebri.
Cal assenyalar que serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla
d'ajust de l'Ajuntament d'Amposta en el futur per veure si es consolida el compliment
dels objectius continguts en el mateix.”
El Ple de la Corporació, resta assabentat.
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS
DESTINATS A DESPESES DERIVADES DE LES TRANSMISSIONS DE LA
VIVENDA HABITUAL EN ELS SUPÒSITS D’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA, LES
QUALS NO PODEN SER ASSUMIDES PELS OBLIGATS AL PAGAMENT.
Atenent que aquest Ajuntament aprovà l’Ordenança general de subvencions de
l'Ajuntament d'Amposta.

Vistes les Bases específiques per l'atorgament de subvencions destinades a sufragar les
despeses derivades de les transmissions de la vivenda habitual en els supòsits
d’execució hipotecària no assumibles per part dels obligats al pagament.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores per l'atorgament d’ajuts destinats a sufragar les
despeses derivades de les transmissions de la vivenda habitual en els supòsits
d’execució hipotecària no assumibles per part dels obligats al pagament.
SEGON. Ordenar que es doni publicitat a les bases aprovades mitjançant la seva
publicació en el Butlletí oficial de la província, per un termini de 20 dies, la Revista
Amposta i la pàgina web de l'Ajuntament.
Intervencions dels membres:
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta que la idea li sembla be; però, que l’exigència
legal de que els beneficiaris i la seva unitat familiar estigui al corrent del compliment de
les obligacions tributàries i amb l’Ajuntament farà impossible, en molts casos,
l’atorgament dels ajuts.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la proposta sorgeix d’una moció del Grup
d’Esquerra d’Amposta i mostra la satisfacció per la celeritat en que s’han passat les
bases a aprovació.
El Sr. Alcalde respon que l’equip de govern ja tenia en ment la proposta i disposava dels
informes sobre la repercussió econòmica que podria suposar la mesura, essent allò el
que ha motivat la celeritat en l’aprovació de les bases.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER LA CREACIÓ D’UNA ORDENANÇA
REGULADORA DE L’EXECUCIÓ ALTERNATIVA AL PAGAMENT DE DEUTES
AMB LA HISENDA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA,
MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE TREBALLS AMB BENEFICI A LA
COMUNITAT.
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
“Atès que l’Ajuntament de Girona amb data del 12 de novembre de 2012 va aprovar
una nova ordenança per donar alternativa als deutes amb la hisenda municipal a canvi
de treballs a la comunitats de ciutadans, que a causa de la crisi i l’atur es troben amb
situacions econòmiques desfavorables per poder fer front als deutes amb l’ajuntament.
Atès que a Amposta tenim al voltant de 2.300 persones a l’atur.
Atès que tots els ajuntaments tenen problemes per poder contractar personal i a les hores
poder fer el manteniment de les instal·lacions municipals, parcs, camins, etc.
Atès que creiem que amb aquesta nova ordenança també es podria beneficiar el
ajuntament i fer estalvi amb molts dels serveis que presta actualment, i que tenen uns
costos molt elevats.
Atès que aquesta nova ordenança seria una molt bona eina per poder ajudar a la gent
d’Amposta que no pot fer front als deutes amb l’ajuntament i podríem contribuir amb
totes aquestes famílies que econòmicament tenen problemes però que estem segurs que
estarien disposades a treballar per Amposta.
Primer. La creació d’una nova ordenança reguladora de l‘execució alternativa al
pagament de deutes amb la hisenda municipal de l’ajuntament d’Amposta mitjançant la
realització de treballs amb benefici a la comunitat.
Segon. Que tots els grups municipals puguin col·laborar amb la creació de dita

ordenança.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Germà Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya indica que el Grup del PSC – PM valora positivament la
moció, encara que preferiria que es limiti a l’àmbit sancionador ja que desconeixen si
legalment pot ser aplicable als deutes tributaris i, en aquest darrer cas podria resultar
una mesura perillosa per a la hisenda municipal. Amb el que ha fet constar diu que el
Grup del PSC – PM votarà a favor de la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs indica que el Grup d’Esquerra d’Amposta recolzarà la
moció per la voluntat política que representa d’ajudar a les persones que amb més
necessitats no deixen de tenir la voluntat de pagar els seus deutes amb la hisenda
municipal; altra cosa es saber fins a quin punt es pot portar a cap la proposta, que
dependrà del que diguin els serveis tècnics i jurídics.
El Sr. Alcalde exposa que la proposta només podria ser vàlida per al pagament de les
sancions, i com va fer el propi PSC a l’Ajuntament de Girona han de posicionar-se en
contra, ja que tot i entendre el problema de fons altra cosa ben diferent és la possibilitat
d’aplicar-ho, per tant repeteix que no donaran suport a la moció. En el cas de la seva
possible aplicació en l’àmbit de les sancions, l’Ajuntament ja està aplicant mesures que
permeten el compliment de les sancions imposades amb treballs comunitaris.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que l’equip de govern pot aplicar la majoria com
cregui més adient i amb la negativa podrà seguir aplicant i retirant les sancions com
vulgui l’Alcaldia. Respon el Sr. Alcalde que pot pensar el que vulgui.
Amb les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup
del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PROPOSANT AFEGIR NOUS PREUS A
LES TARIFES DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.
Tot seguir es dona compte d ela moció amb el següent tenor literal:
“Vist que la situació actual de crisi econòmica, com l’augment de l’atur i la dificultat de
trobar feina, està comportant una disminució dels ingressos individuals i familiars d’una
part de la nostra ciutadania que es veu en la obligació de renunciar a una sèrie de
despeses, prioritzant d’altres més urgents com habitatge, alimentació, vestuari, etc.
Donat que una de les despeses que fàcilment poden formar part del capítol de renúncia
és l’accés als poliesportius municipals amb l’objectiu d’utilitzar les seves instal·lacions
per la pràctica de l’exercici físic que repercuteix en el millor benestar psicofísic i social
com molt be ha defineix i determina l’Organització Mundial de la Salut.
Atès que la relació de tarifes especificades en les taules dels preus públics en relació a
l’accés a les instal·lacions del poliesportiu municipal es diversificada amb un ampli
ventall de quotes amb l’objectiu de facilitar l’ús al major nombre de ciutadans però que,
tot i aquesta voluntat, trobem un col·lectiu que donada la seva situació econòmica,
personal i familiar no es poden permetre pagar l’abonament al preu tarifari establert.
Atès que dins d’aquest grup podem trobar persones de qualsevol edat que per motiu de
malalties cròniques i degeneratives (com la diabetis i altres) se’ls hi ha recomanat
mèdicament la pràctica habitual i permanent d’exercici físic amb l’objectiu de mantenir

un acceptable estat de salut el més prolongat possible en el seu temps vital.
Primer. En el cas d l es persones empadronades al municipi d’Amposta i al corrent de
les seves obligacions tributàries amb l’ajuntament que tenen diagnosticades malalties
cròniques, degeneratives o qualsevol altre, sobre la qual el metge ha determinat
documentalment que per mantenir un bon estat de salut precisa la realització d’exercici
físic i que aquest el pot fer a les instal·lacions d’un poliesportiu sense cap supervisió
especial i sota la responsabilitat de l’usuari, que es pugui estudiar aplicar, per
l’abonament individual (en funció dels seus recursos), mesures com podria ser aplicar
un descompte del 100% en la matrícula, i un 50% en la quota mensual. O en certs casos
totalment gratuïts.
Dos. Estudiar aquesta nova tarifa en la seva oportuna comissió, on el grups municipals
puguin fer les seves aportacions.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en la forma que ha estat presentada el Regidor Sr. Germà Ciscar.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció,
tot dient que el seu Grup creu que els descomptes s’haurien d’aplicar en funció del
nivell de renda del beneficiari, No saben del cert si les mesures proposades s’apliquen a
la piscina per la qual cosa han donat suport a la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs exposa que el Grup d’Esquerra d’Amposta s’abstindrà en
la votació, ja que donada l’existència d’una iniciativa de la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya que insta a aplicar aquestes mesures que si
realment es porten a terme no precisen de l’aprovació de la moció.
El Sr. Alcalde indica que l’equip de govern no pot donar suport a la moció, en tant en
quant és una mesura que des de fa temps s’aplica.
El Sr. Ciscar diu que havent-ho preguntat al Director de la piscina li ha confirmat que
no existeix la tarifa que proposa. Expliquen el Sr. Alcalde i la Regidora Sra. Laia
Subirats que les persones que per prescripció mèdica precisen utilitzar la piscina i no
disposen de recursos per poder abonar les tarifes, s’adrecen als serveis socials
municipals i des d’aquest servei, prèvia comprovació de la impossibilitat, es tramita l’ús
gratuït o bonificat del servei.
Amb les intervencions que han estat recollides, el Ple de la Corporació, per majoria,
amb el vot favorable dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de
PxC, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i el vot en contra dels
11 membres del Grup de CiU, acorda rebutjar la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER L’ESTABLIMENT D’UN
PLA DE REDUCCIÓ DEL DÈFICIT ANUAL DE LA PISCINA MUNICIPAL
D’AMPOSTA.
A continuació es dona compte de la moció següent:
“Atès que els darrers informes de la Piscina Municipal d’Amposta recullen una
tendència negativa quant a l’evolució del número d’abonats i inscrits en activitats;
Atès que l’Ajuntament d’Amposta ha de fer front a un dèficit anual que oscil·la en,
l’últim trienni, a l’entorn dels 200.000 € i que, darrerament, s’ha iniciat el procediment
administratiu per a l’adjudicació d’un contracte de serveis de neteja, manteniment,
conservació i control d’accés, socorrista i monitors d’activitats aquàtiques de les
piscines municipals i monitors d’activitats del gimnàs municipal;

Atès que, d’acord amb l’oferta que ha obtingut una puntuació més bona en aquest
concurs fruit, sobretot, de l’oferta de borsa d’hores de lliure disposició, que triplica la
que ha presentat la segona empresa més ben posicionada, per la qual cosa l’Ajuntament
d’Amposta estima un estalvi de 108.439 €;
Atès que, malgrat que s’han reduït les despeses de manteniment de l’últim exercici, han
augmentat les despeses en concepte d’energia;
Atès que el Grup Municipal d’Esquerra considera que s’ha d’iniciar un pla que defineixi
el full de ruta a seguir en els propers anys per reduir el dèficit que genera aquest servei
municipal;
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Establir un pla de reducció del dèficit anual de la Piscina Municipal d’Amposta, tot
detallant-ne les accions i fent una estimació pressupostària de l’estalvi previst.
2. Inspeccionar l’execució del contracte de serveis de neteja, control d’accés, socorrista
i monitors del gimnàs i de les piscines municipals mitjançant un seguiment exhaustiu
que en garanteixi un estricte compliment.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en la redacció que ha estat presentada el Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. Germà Ciscar indica que el Grup de PxC donarà suport a la mesura, com
a totes aquelles que suposin la reducció de dèficit i indica que li ha sobtat el gran
número d’hores ofertes per l’empresa a qui s’adjudicarà el servei de la piscina, es deurà
controlar molt el compliment del contracte per evitar que passi com amb el servei de
neteja d’edificis municipals.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció,
si be ha de fer notar que el servei de la piscina és un dels més transparents per la
informació que per la direcció es facilita a la Comissió. Són conscients de l’esforç dels
tècnics per reduir el dèficit del servei i en aquesta línia s’ha de seguir per reduir-lo
encara més. Finalment manifesta que creuen difícil que la nova empresa adjudicatària
del servei pugui complir amb l’oferta presentada.
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern no donarà suport a la moció, perquè es demana
la realització d’unes actuacions que ja s’estan fent, com s’ha reconegut expressament, és
més amb la nova licitació es reduirà la despesa en més de 100.000 €, mentre que els
tècnics seguiran aplicant, com fins ara, uns criteris de control estricte de la despesa;
però, arribats a un punt només es podria reduir el dèficit amb dues mesures: incrementar
les tarifes als usuaris o disminuir la cartera de serveis i no estan disposats a aplicar-ne
cap de les dues. S’ha de tenir en compte que la piscina és un servei que genera un èxit
social important (només cal comprovar el funcionament del servei als municipis
propers) i per tant consideren s’ha de mantenir. Pel que fa al compliment de l’oferta pel
nou contractista, és evident que el seu control es realitzarà i de forma exhaustiva.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el seu Grup no posa en dubte la tasca
desenvolupada, sinó que indica que encara hi ha molt camí a recórrer per minorar el
dèficit del servei, sense haver d’incrementar les tarifes i que els 100.000 € d’estalvi
repercutiran al personal empleat. El Sr. Alcalde diu que no serà precisament en el
personal on la nova empresa adjudicatària podrà reduir els costos, ja que hi ha un
conveni que complir, tal i com determinen les bases reguladores de la contractació i,
com ha dit, es serà molt estricte en la vigilància del compliment del contracte.

Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup
del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA EN DEFENSA D’UNA NOVA
ESTRUCTURA DE GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES AMBIENTALS.
Seguidament es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“Durant els darrers anys, hem constatat que en l’àmbit de la gestió dels residus s’ha
passat d’un escenari en què els abocadors tenien garantides les entrades de residus i la
gestió de la fracció de rebuig a un nou panorama, en què els abocadors tenen més
capacitat que no pas entrades i, per tant, la repercussió de les seves despeses fixes per
tona tractada són més importants. Aquesta realitat ens obliga a optimitzar i gestionar
d’una manera més eficient les infraestructures de tractament i dipòsit de residus de les
Terres de l’Ebre, amb l’objectiu final d’aconseguir més rendibilitat de les nostres
instal·lacions i reduir la factura que paguen els municipis de l’Ebre.
En l’actualitat, la gestió dels residus a les comarques del Baix Ebre i el Montsià es
presta mitjançant el Consorci per a la Gestió de Residus del Montsià i el Consorci per a
la Gestió de Residus del Baix Ebre, amb el suport tècnic del CODE. Per tant, el primer
pas ha de consistir a fusionar en només un únic organisme aquestes tres entitats de
gestió per aconseguir una actuació integral, que representi un estalvi en la despesa
pública. Amb aquest nou model, afavoriríem un treball en economia d’escala que
milloraria el resultat econòmic de l’explotació dels residus de les Terres de l’Ebre i
minimitzaria els efectes negatius de mantenir l’actual estructura tal com la coneixem
avui. Així, tindríem capacitat per regular nosaltres mateixos els preus del tractament
dels residus i es podrien oferir uns preus més competitius que els actuals als
ajuntaments i al conjunt del teixit empresarial del territori.
La creació d’aquest nou organisme ofereix també una oportunitat única en l’àmbit de la
gestió ambiental. Hi ha temes diversos que afecten de manera directa el nostre territori,
que necessiten d’una gestió i actuació més coordinada i resolutiva, que permeti donar
una resposta àgil als reptes que tenim a sobre de la taula. Exemples d’aquests temes són
la gestió i el sanejament de les aigües; els tractaments contra el mosquit, la mosca negra
i les algues del riu; el manteniement de la qualitat ambiental, la consolidació dels
serveis relacionats amb l’eficiència energètica o d’altres que persegueixen el
reconeixement de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera. Per fer-ho possible,
urgeix comptar amb el potencial dels múltiples serveis tècnics del CODE, que compten
amb una experiència, trajectòria, capacitat i vàlua professional que contribuiran a fixar
les bases d’aquest nou consorci.
La creació d’un únic model de gestió ambiental i de residus, malgrat les possibles
dificultats d’encaix que puguin sorgir en el transcurs de la seva constitució, és una
iniciativa que beneficiaria els municipis i els ciutadans de les nostres comarques. És per
això que el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Manifestar el nostre suport a favor de la creació d’un únic organisme de gestió de les
polítiques ambientals de les comarques del Montsià i el Baix Ebre, que incorpori el
Consorci per a la Gestió de Residus del Montsià, el Consorci per a la Gestió de Residus

del Baix Ebre i el CODE, sense que això sigui en perjudici que aquesta iniciativa pugui
incorporar altres organismes de dret públic que així ho acordin en els seus òrgans de
decisió i que s’adeqüin a l’objecte social del nou consorci de polítiques ambientals.
2. Instar el Consell Comarcal del Montsià que se sumi a aquesta iniciativa amb
l’objectiu d’abaratir les despeses de gestió que representa el tractament dels residus del
municipi d’Amposta i, alhora, garantir la viabilitat del CODE, atesa la important tasca
que està desenvolupant, no només en l’àmbit de la gestió dels residus, sinó també en
sanejament, l’energia i el control de la població de mosquits i mosca negra.
3. Fer arribar còpia d’aquests acords al Consell Comarcal del Montsià, al Consell
Comarcal del Baix Ebre, al CODE, a la Diputació de Tarragona i a la Generalitat de
Catalunya.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus terme el Regidor Sr. Jesús Aure.
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC.
El Regidor Sr. Antoni Espanya exposa que el Grup del PSC – PM també donarà suport
a la moció, constatant que a nivell comarcal hi ha un debat sobre l’assumpte, quant el
més simple és aplicar el sentit comú agrupant organismes per reduir costos; però,
sembla haver interès polític en desprestigiar el CODE.
El Sr. Alcalde explica que en el Consell d’Alcaldes s’ha debatut sobre l’agrupació dels
consorcis per la gestió de residus, sense que fins la darrera reunió del Consell
d’Alcaldes del Baix Ebre s’hagués plantejat la inclusió del CODE en aquest nou
organisme. De fet, la xifra d’estalvi de 72.000 € amb la gestió amb un únic consorci a
que s’ha referit el Sr. Aure no preveu la incorporació del CODE, havent-se demanat un
nou estudi per saber del cert que suposaria la incorporació al nou consorci del CODE i
estant pendent aquest estudi, consideren no es pot prendre cap decisió fins saber quin
serà el millor escenari, de fet existeix el compromís del Consell d’Alcaldes de retardar
la decisió fins el moment en que es tingui la informació.
El Regidor Sr. Jesús Aure diu que els sembla preocupant la malfiança que hi ha amb el
CODE. Respon el Sr. Alcalde que en cap moment ha afirmat res que pugui fer pensar en
l’existència de malfiança, al contrari l’Ajuntament ha vingut utilitzant de forma
reiterada els serveis del CODE i els seus tècnics sense qüestionar en absolut la seva
feina. Només ha dit que no donaran suport a la moció, fins saber quin dels 3 escenaris
possibles serà el millor per decidir a partir d’allò.
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del
Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres
del Grup de CiU, acorda no prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat
compte
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA EN SUPORT ALS
CORRESPONSALS DE CATALUNYA RÀDIO I DEFENSA DEL SERVI PÚBLIC
DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ CATALANS.
A continuació es procedeix a donar lectura de la moció que diu:
“La direcció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
a pres la decisió unilateral de prescindir, a partir de l'1 de maig, dels serveis de la xarxa
de corresponsals territorials, de Catalunya Ràdio. Una mesura que suposarà acabar

definitivament amb un model d’èxit. Un model que ha permès donar veu als territoris
indistintament de la seva influència, població o del seu color polític.
Una xarxa de corresponsals que habitualment eren els únics mitjans de cobertura
nacional que dia rere dia, posaven el seu micròfon al costat dels mitjans locals i
informaven dels fets importants de cada territori. En definitiva, creiem que se suprimirà
un dels trets diferencials de la Ràdio Nacional de Catalunya.
No podem prescindir dels corresponsals, uns periodistes 'freelance', que han treballat
amb esforç i sense horaris durant dècades per emetre tots els temes i informacions que
preocupaven i afectaven més directament la ciutadania de les nostres comarques i
ciutats.
Pensem que aquesta decisió és la punta de l'iceberg d'un procés que portarà a la reducció
i a la mínima expressió la radio pública catalana. És paradoxal que el Govern proclami
la necessitat que Catalunya construeixi estructures d'estat i prescindeixi d'una de les
principals: la ràdio pública.
La xarxa de corresponsals suposa el 0,35% del pressupost anual de la corporació, uns
125.000 euros anuals. El pressupost per mantenir un model plural de mitjans públics
s'ha reduït dràsticament mentre el 2012 la Generalitat va augmentar les subvencions a
grups de comunicació privats passant dels 6 als 9,4 milions d'euros.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
1. Reconèixer que l’oferta que dóna els mitjans de comunicació públics catalans, com la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i l'Agència Catalana de Notícies, ha tingut
i té un paper fonamental en la cohesió social i nacional del nostre país, en promoure l’ús
social del català, en donar a conèixer la nostra cultura i història, i en donar cobertura
informativa a tot el territori català.
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya garantir el pressupost suficient que
permeti mantenir el sistema de mitjans de comunicació públics catalans, així com el
model actual i el lideratge de les audiències.
3. Instar la direcció de Catalunya Ràdio a replantejar la decisió de prescindir, a partir de
l’1 de maig, de la vintena de corresponsals desplegats per tot Catalunya i a seguir
mantenint un model que per la seva presència permanent arreu del territori i la seva
capacitat d’arribar amb immediatesa a qualsevol notícia, ha convertit Catalunya Ràdio,
durant 30 anys, en l’emissora de referència en la informació territorial del nostre país.
4. Fer arribar aquest acord a la Direcció de Catalunya Ràdio, a la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que el Grup de PxC s’abstindrà en la votació, si la
proposta només mantingués el punt 3, estaria d’acord però la moció parla d’uns mitjans
plurals catalans que no pot identificar. En quant a les dades econòmiques fent un repàs
de les retribucions del President o els conseller del Consell de mitjans audiovisuals o
dels directors de TV3 o Catalunya Ràdio es pot veure d’on podrien sortir els diners per
poder mantenir els treballadors. Destaca l’absoluta manca de pluralitat de TV3 (en el
recent Sant Jordi van haver dos obres a les que ni tant sols es va fer referència perquè no
quadraven amb la ideologia), és un mitjà de pensament únic i és trist que tothom hagi de

pensar el mateix quant la controvèrsia és bona. Per tant d’acord amb la defensa dels
treballadors que es veuran afectats per la mesura; però, no amb la resta de la proposta
s’ha abstingut en la votació.
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta el suport del Grup del PSC – PM a la moció,
en la qual es demana alguna cosa molt concreta, ja que l’actuació ha desmuntat el
compromís anunciat darrerament. La eliminació de les corresponsalies ha de generar la
reacció del territori, ja que és molt difícil el seu coneixement i aquest no pot substituirse per un funcionari. Amb la proposta TV3 s’allunya del país, ja que la xarxa de
corresponsals és la única que dona credibilitat al territori, havent de reconèixer l’esforç
que fan per a fugir de la simple anècdota resultant absolutament greu que es vulguin fer
desaparèixer culminant amb aquesta desaparició el desmantellament d’allò que s’havia
aconseguit en aquest camp durant els darrers anys.
El Sr. Alcalde realitza una prèvia respecte l’increment de les subvencions als mitjans de
comunicació a que s’ha referit el Sr. Tomàs, en indicar que si l’any 2012 es van
incrementar fins als 9 milions sobre els 6 milions del 2011, s’ha de dir també que l’any
2010 el govern tripartit va subvencionar els mitjans amb 19,4 milions d’euros. El seu
Grup dona suport als corresponsals; però recorda el compromís de crear un servei
permanent a les Terres de l’Ebre amb personal propi, havent d’estar d’acord en que
seria poc oportú eliminar personal propi per mantenir els corresponsals que són personal
extern. Lamenten la situació dels professionals de les Terres de l’Ebre; però, essent
conscients de la situació de la Corporació catalana de mitjans audiovisuals i atenent el
compromís de creació de servei propi al territori no poden donar suport a la moció.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que l’equip de govern, amb el raonament del Sr.
Alcalde podria haver donat suport a la moció, ja que aquesta cerca l’èxit del model
territorial. I en quant a l’assignació de 9 milions d’euros de subvenció als mitjans de
comunicació no ha dit que sigui molt o poc, com tampoc es poden emprar xifres
absolutes com ha fet el Sr. Alcalde sinó que es deuen realitzar les comparacions en
termes percentuals. La referència feta a les subvencions als mitjans de comunicació ha
estat realitzada per tal de rebatre la fonamentació en motius econòmics per justificar la
proposta, mentre que la de la moció no es cap altra que la de donar suport a una gent
que ha estat desenvolupant molt be la seva tasca.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que el grup de PxC votarà a favor de l’aprovació de la
moció enlloc de l’abstenció que havia anunciat.
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup
del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat lectura.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA SOBRE ELS COMPLEMENTS
DE PRODUCTIVITAT I EL FONS SOCIAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
D’AMPOSTA.
Intervencions dels membres:
La moció presentada ha estat defensada pel Regidor Sr. Adam Tomàs.
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que si hi ha criteris per assignar el complement de
productivitat: l’amistat amb l’equip de govern. El Grup de PxC votaria a favor si
s’elimina el punt 3 dels acords. El Sr. Tomàs diu que es podria acceptar aquesta

proposta, com també la retirada dels punts 2 i 4 sempre que es mantingui el punt 1.
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que aquest és un debat que fa molt anys que
s’arrossega, imagina que l’equip de govern vincularà la resposta al catàleg de llocs de
treball que s’està realitzant; però, la seva obligació es tornar-ho a demanar per eliminar
greuges en un tema recurrent sobre el qual s’ha manifestat en contra el propi comitè
d’empresa.
El Sr. Alcalde diu que aquest és un assumpte que ha cobrat vigència des de fa un any i
mig, quan fa molts anys que el complement de productivitat existeix i s’aplica.
El Regidor delegat de personal Sr. Antoni Obalat diu que respecte el punt 1 de la
proposta existeix un marc legal que no es vulnera, com així resulta d’un informe de la
Diputació de Tarragona on es considera justificats els complements de productivitat
assignats per l’Alcalde; d’altra banda s’està confeccionant el catàleg de llocs de treball
que és una tasca complicada; però que permetrà definir les tasques i en funció del
mateix assignar els complements específics i de productivitat. Respecte el límit dels
3.000 € anuals de productivitat, aquest deurà assignar-se per objectius, sense que ara es
regalin els diners com sembla voler fer veure l’oposició, ni que hi hagin treballadors de
primera i de segona com s’ha manifestat. Pel que toca a la compatibilitat i la
impossibilitat de percebre productivitat en cas de declarar la compatibilitat a un
empleat, recordar que fins ara la productivitat s’havia emprat per poder aplicar els
increments de retribucions per damunt del que establia l’Estat i no passava res; tot i allò
el complement de productivitat ha de retribuir objectius i creu que no es pot limitar
l’import a aquells treballadors que aconsegueixin els que tinguin fixats. En darrer lloc
l’increment del fons socials demanat, l’existent deriva del pactat amb el comitè de
personal i per a totes les categories professionals, en qualsevol cas la possible
modificació es deurà analitzar en la negociació del nou conveni col·lectiu.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que defensen que falta ficar ordre en l’incentiu de
productivitat, que compta amb un informe desfavorable de la intervenció de fons, la
qual cosa mostra l’existència d’una irregularitat per la solució de la qual han formulat la
seva proposta. En qualsevol cas ratifica la seva proposta de reduir els acords proposats
en la moció al primer, eliminant els altres 3. A requeriment de l’Alcaldia, la Sra.
Interventora de fons diu que el seu informe mensual desfavorable és perquè aquest
complement s’ha de donar per l’especial rendiment, essent el Ple qui fixa uns criteris i
després és l’Alcalde qui els assigna, no poden el complement de productivitat tenir
caràcter fix ni periòdic.
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament ja treballa per solucionar la possible irregularitat,
però, estan pendents del catàleg de llocs de treball i les valoracions dels treballadors per
poder traslladar els complements de productivitat als específics, en els casos en que allò
sigui possible, amb la qual cosa només restaria sense solució la situació dels empleats
que desenvolupen una segona activitat pública o privada amb les limitacions retributives
que se’n podrien derivar de la declaració de compatibilitat, la solució de la qual
requereix un acord amb el comitè de personal i els grups municipals, incompatible amb
la moció presentada per Esquerra i per aquest motiu hauran de votar en contra de la seva
aprovació.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Sr. Alcalde sembla no hagi escoltat la seva
darrera proposta de limitar els acords al primer dels punts de la moció i poc ajuda a la
seva posició de cercar el diàleg per solucionar una situació conflictiva la negativa a

aprovar la moció amb les correccions acceptades pel seu Grup, mentre que si en seria
d’ajuda aprovar-la i a partir del catàleg de llocs de treball parlar per trobar solucions. El
Sr. Alcalde diu que podrien acceptar la proposta sempre que s’accepti que les solucions
es proposaran en el marc del catàleg i la valoració dels llocs de treball i que es tingui en
compte als representants del personal.
El Regidor Sr. Ciscar diu que amb l’informe emès per Secretaria té clara la limitació del
30% del complement específic i que amb les modificacions proposades, s’abstindrà en
la votació.
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta que el Grup del PSC – PM està d’acord amb
l’aprovació de la moció amb la incorporació de les modificacions proposades, sempre
que ho validi el comitè d’empresa i passi pel Ple de la Corporació.
Després de les intervencions anteriors, i amb la incorporació de les modificacions
acceptades pel Grup d’Esquerra d’Amposta, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, dels 6 membres del Grup d’Esquerra
d’Amposta i dels 3 membres del Grup del PSC – PM i l’abstenció del membre del Grup
de PxC, acorda prestar la seva aprovació a la moció següent:
“Atès que l’aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat va suposar
l’eliminació lineal d’una paga extra dels treballadors municipals i que les retribucions
per a l’exercici 2013 es van ajustar a allò establert en el Projecte de Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’exercici 2013;
Atès que el compliment de les mesures que recull la legislació esmentada ha contribuït a
la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors públics i a la privació del dret del
treballador a percebre, com a mínim, dues gratificacions extraordinàries;
Atès que l’Ajuntament d’Amposta compta, en el Pressupost corresponent a l’exercici
2013, d’una partida de 107.393,22 € que es destina a incentivar la productivitat dels
treballadors municipals i d’una altra l’objectiu principal de la qual és garantir la
cobertura de les despeses que no absorbeix la Seguretat Social, com ara les pròtesis
dentals i oculars;
Atès que el Grup Municipal d’Esquerra considera que els complements de productivitat
haurien de comptar amb un marc de criteris objectius aprovats pel Ple de l’Ajuntament
d’Amposta;
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents
acords: fixar un marc de criteris objectius que reguli l’atorgament dels complements de
productivitat al personal de l’Ajuntament d’Amposta i que aquest sigui aprovat pel Ple
de la corporació, d’acord amb el marc que resultarà del catàleg de llocs de treball i la
seva valoració i amb l’acord sobre la seva aplicació dels representants sindicals del
personal funcionari i laboral al servei de la Corporació.”
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM SOBRE MESURES DE
DINAMITZACIÓ I MILLORA DE LA PLAÇA DEL MERCAT.
Tot seguit es dona compte de la moció amb el següent tenor literal:
“Des de la reobertura de la remodelada Plaça del Mercat, aquest espai s’ha revelat com
era de preveure, com un àmbit urbà comunitari de molta atracció, esdevenint cada
vegada més clarament l’autèntic centre social de la ciutat.
La realització del mercat setmanal, encara potència més aquesta vocació de centralitat

urbana i dona noves oportunitats de configuració de l’espai interior de la Plaça, tan pel
que fa a la disposició de noves terrasses dels bars de la zona, com per la realització de
actes socials, lúdics i/o culturals d’interès general o fins i tot la possibilitat d’ampliació
del mercat exterior en aquest espai.
Per altra banda, la persistent crisi que ens afecta, demanda fórmules imaginatives per
incentivar els possibles compradors. En aquest sentit, s’ha de reconèixer que el pàrquing
soterrat de la Plaça del Mercat, és un important servei pers als usuaris dels establiments
dels voltants que cal explotar més ates que fins el moment està clarament infrautilitzat.
Per aquest motiu, el grup municipal del PSC-PM a l’ajuntament presenta al Ple la
proposta d’acord:
1. Estudiar una possible bonificació del pàrquing soterrat de la Plaça del Mercat per als
usuaris que justifiquen alguna compra feta als establiments comercials propers.
2. Consensuar la ubicació de les terrasses de la Plaça del Mercat amb l’Associació de
Veïns del Centre, l’Associació de Venedors del Mercat i Comerços del Carrer Estel.
3. Introduir un nou apartat en l’ordenança que regula la ocupació de via pública per part
de les noves terrasses de la Plaça del Mercat que garanteixi la realització d’actes
d’interès general organitzats o autoritzats per l’ajuntament.
4. Estudiar una possible reubicació d’algunes parades del mercat setmanal a l’interior de
la Plaça del Mercat.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Antoni Espanya.
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el suport a la moció de Grup de PxC.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta donarà suport a la
moció, recordant que es va aprovar una moció sobre la solució de la canaleta de
desaigüe de la plaça i que aquesta encara està pendent.
El Sr. Alcalde manifesta que li sembla perfecte l’esperit de la moció; però, que tots els
punts que es demanen en la mateixa ja esta fets, matisant en relació a l’argumentari de
la moció que el cost d’urbanitzar la plaça no el va pagar l’Ajuntament sinó l’empresa
concessionària de l’aparcament soterrat. Segueix explicant les actuacions que s’han
realitzat que donen resposta a les peticions de la moció: 1, l’estudi sobre bonificacions
de l’aparcament soterrat ja s’està realitzant per la Federació de comerç; 2, la ubicació de
les terrasses s’ha consensuat amb els establiments afectats i els veïns, la qual cosa
sembla més lògica que consensuar-ho amb les associacions; 3, els adjudicataris de les
terrasses signaran el compromís de la retirada de taules i cadires en el cas de que la
plaça s’hagi d’utilitzar per la realització d’actes d’interès general; i 4, la utilització de la
plaça per parades del mercat ambulant, ja va decicir-se en el seu moment que no seria
possible, fonamentalment per problemes de mobilitat. Per tot el que ha exposat diu que
l’equip de govern no donarà suport a la moció.
El Regidor Sr. Espanya respecte la manifestació del Sr. Alcalde sobre qui ha pagat la
urbanització diu que és cert ho ha fet la concessionària; però, a canvi de l’explotació
d’un servei i un espai de propietat municipal, i per tant, a càrrec dels ciutadans
d’Amposta i segueix dient que no està d’acord amb el Sr. Alcalde en que no s’ha de
consensuar la ubicació de les terrasses amb les associacions de veïns, de comerciants i
de venedors del mercat, ja que aquestes també tenen quelcom a dir al respecte.
Replica el Sr. Alcalde dient que la moció ha estat rebutjada no perquè si, sinó per quant,
com ha raonat, tot el que en la mateixa es demanava, ja s’està realitzant o s’ha executat.

Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable 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,
acorda no prestar la seva aprovació a la moció transcrita.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM DEL 75È ANIVERSARI DE
L’ARRIBADA DEL FRONT DE GUERRA A AMPOSTA.
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu:
“Aquest mes d’abril es compleixen 75 anys de la voladura dels ponts sobre el riu Ebre,
fet que simbolitza l’arribada del front de guerra a l’Ebre, l’ocupació franquista del
marge dret i el primer exili republicà.
L’Exèrcit republicà inicià una febril tasca de fortificació del marge esquerre de l’Ebre
per impedir l’avanç franquista, que progressivament s’acostava al mar. A última hora
del 17 d’abril, els republicans van volar el pont d’Amposta. L’endemà, el republicans
ordenen la retirada general, soldats i vehicles creuen amb rapidesa els ponts de Tortosa
mentre es dinamitaven els tres ponts de la ciutat veïna.
Tes mesos més tard, l’operació coneguda com la maniobra de distracció d’Amposta
iniciada el 25 de juliol de 1938, la nit de la contraofensiva de l’exercit republicà, la
brigada franco-belga composta per un miler de voluntaris de la XIV Brigada
Internacional va creuar l’Ebre a l’alçada de Campredó i fou completament rebutjada per
les tropes franquistes provocant moltes baixes al llarg de tot el perímetre de l’Ebre al
voltant de la Torre de la Carrova.
Aquest dies es compleixen 75 anys d’aquells fets, que estan passant desapercebuts, però
que va marcar la vida dels habitants de la ciutat. L’Ebre es va convertir a partir de
llavors i fins el gener de 1939 en la línia del front de guerra.
Properament, l’EMD de Campredó, te previst realitzar diversos actes de commemoració
consistents en mostres de material bèl·lic, xerrades, exhibició de documentals, visites als
llocs del fets i la col·locació d’una placa commemorativa a la torre de Font de Quinto
Per aquest motiu, el grup municipal del PSC-PM a l’ajuntament presenta al Ple la
proposta d’acord:
Que des de l’àrea de Cultura, en col·laboració amb les entitats que es cregui convenients
(Museu de l’Ebre, COMEBE, EMD de Campredó ...), s’organitzi algun acte de
commemoració del 75è aniversari de l’arribada del front de Guerra a Amposta, que pose
en valor els fets ocorreguts a la ciutat entre els mesos d’abril del 1938 i gener del 1939 i
expliqui la seva dimensió històrica i l’impacte que causà a la nostra ciutat.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en la redacció en que ha estat presentada el Regidor Sr. Antoni
Espanya.
El Regidor Sr. Germà Ciscar indica el suport del Grup de PxC i exposa que aquestes
actuacions ajuden a comprendre millor la història.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta donarà suport a la
moció, recordant que fa 3 anys des de la secció d’Amposta d’ERC ja es van fer
activitats per donar a conèixer aquestos successos.
El Sr,. Alcalde després d’agrair el tarannà pedagògic i asèptic de la moció recordant uns
fets que no s’haurien de tornar a viure, manifesta que el Grup de CiU també donarà
suport a la moció.

Amb les intervencions anteriors, 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 PSC-PM DE ROTACIÓ EN L’ADJUDICACIÓ DE
CONTRACTES DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS.
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el Regidor Sr. Antoni Espanya, indicant que de la moció presentada
s’ha de retirar la frase “amb empreses ubicades a la ciutat” i afegir la limitació de la
licitació quan només existeixi una única empresa que pugui realitzar el subministrament
o el servei.
Els Regidors Srs. Germà Ciscar i Adam Tomàs manifesten el suport a la moció dels
Grups de PxC i Esquerra d’Amposta, respectivament.
El Sr. Alcalde diu que amb les eliminacions i afegits proposats pel mateix Grup del PSC
– PM donaran suport a la moció, tot i que ja s’estan demanant pressupostos en moltes
contractacions i que afegiran la rotació en la petició d’ofertes.
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
prestar la seva aprovació a la moció que diu
“La Llei de contractes del sector públic estableix que quan un proveïdor superi els
18.000 euros de facturació anual en contractes de serveis i subministraments per un
mateix concepte, el servei que dona l’Administració en qüestió ha de ser adjudicat per
un procediment tipus concurs obert o de tipus negociat.
Ens consta que l’equip de govern, en alguns serveis concrets, en els que existeixen
diversos proveïdors a la nostra ciutat estableix un sistema de rotació per tal que tots els
establiments tinguin opció a beneficiar-se d’aquestes contractacions.
En el context de la profunda crisi econòmica actual, contractes de bens i serveis
superiors a 5.000 euros per part de qualsevol administració pública, es poden considerar
“importants” per qualsevol proveïdor.
Entenem que l’ajuntament, com a entitat contractant de bens i serveis i tenint en compte
que la despesa corrent anual del nostre consistori està xifrada en 6,7 milions d’euros per
al 2013, te un important impacte en la majoria d’empreses de bens i serveis del
municipi.
Per aquest motiu, el grup municipal del PSC-PM a l’ajuntament presenta al Ple la
proposta d’acord:
Que l’ajuntament estableixi un sistema, tipus concurs obert o negociat -d’acord amb els
criteris tècnics que es consideren més àgils i eficaços- per contractes de serveis i
subministraments, els conceptes dels quals superen els 5.000 euros anuals, de manera
que es faciliti la rotació de proveïdors, excepte en el cas que aquest sigui únic.”
PRECS I PREGUNTES.
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el seu agraïment al Regidor Sr. Josep José per
haver-li advertit del trencament dels vidres de l’oficina del seu Grup i després formula
les següents preguntes i precs:
- Demana que es facin públiques les retribucions de tots els Regidors i Regidores ja que
ha sentit dir que les seves retribucions son superiors a les d’algun dels membres de
l’equip de govern.
- Pregunta si l’Enginyer municipal i el Director del Centre de tecnificació esportiva han

sol·licitat la declaració de compatibilitat. El Sr. Alcalde diu que aquesta petició ha estat
formulada per escrit i de la mateixa forma es respondrà.
- Disposant de l’informe de Secretaria en relació amb la compatibilitat del personal,
dedueix que no és lícit abonar més del 30 per 100 de les retribucions bàsiques en
concepte d’específic i, a la vista del qual pregunta al Sr. Alcalde si complirà la Llei en
abonar les retribucions de l’Arquitecte municipal aquest mes. Respon el Sr. Alcalde que
quan es disposi de l’informe demanat a funció pública de la Generalitat de Catalunya
respondrà la pregunta. Insisteix el Sr. Ciscar preguntant si el Sr. Alcalde disposa
d’algun informe que contradigui el que ha emès la Secretària, a la qual cosa el Sr.
Alcalde ratifica el que ha contestat amb anterioritat respecte l’informe que està esperant.
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les següents preguntes i precs:
- En la Comissió de governació es va informar del robatori sofert a l’escorxador,
pregunta quina és la situació del mateix i si hi ha previst adoptar alguna mesura
extraordinària. El Sr. Alcalde respon que els Mossos d’esquadra, donada la importància
del robatori, van demanar la màxima discreció per no interferir amb les seves
investigacions. Pel que fa a l’escorxador hi havien ofertes d’interessats en accedir al seu
ús, tant a les cámares frigorífiques com a sala de despeçament; però, el robatori ha
paralitzat totes aquestes negociacions fins que es reposin les instal·lacions afectades.
- Ha llegit al Diari de Tarragona que els Ajuntament de Mora, Tortosa i Amposta tenien
interès en segregar els hospitals que gestionen del grup SAGESSA i demana es confirmi
aquesta informació. El Sr. Alcalde explica que, com ja va dir a un periodista que li va
fer la mateixa pregunta, la voluntat municipal és de seguir dintre del grup, és més des
del Departament de Salut s’ha insistit en continuar dintre el grip i no crear SAGESSA
Terres de l’Ebre; altra cosa és que es vulgui que l’Ajuntament de Mora tingui presència
en el Consell d’administració i que els de Tortosa i Amposta incrementin la seva
presència en el mateix. Conclou que després de 25 anys en el grup SAGESSA el resultat
és satisfactori, tant a nivell econòmic com assistencial i, per tant, la voluntat, es seguir
en el mateix.
- Per acabar formula el prec de que en una altra ocasió s’informi als Regidors i
Regidores de situacions com la celebració de la Fira del vehicle d’ocasió al Parc de
Giribecs per tant que no se n’hagin d’assabentar per la premsa. El Regidor Sr. Josep
Manel Ferré respon que la organització va fer-se molt ràpid, sense temps per convocar
la Comissió informativa. El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que es podria haver informat
via correu electrònic.
El Regidor Sr. Adam Tomàs formula les preguntes i precs següents:
- Quin ha estat el resultat de la reunió amb la Consellera de Benestar Social i Família en
relació amb la nova residència d’avis. El Sr. Alcalde explica que en dita reunió no
només es va tractar sobre la residència, també es van abordar altres equipaments com el
centre de dia de malalties neurodegeneratives. Concretament sobre la residència es va
ratificar el compromís de mantenir les places concertades i incrementar-les en 60 noves
places i va mostrar molt d’interès amb la possibilitat de que juntament amb la nova
residència es poguessin realitzar altres dotacions com ara els pisos tutelats, considerats
com una alternativa força interessant.
- Després d’haver passat gairebé un any sobre la cessió de la concessió de l’espai ubicat
a la Plaça Adolf Ventas i havent-se fet efectiu el trasllat de l’activitat comercial que hi
havia en l’espai esmentat, pregunta si es disposen de notícies sobre el destí de l’espai. El

Sr. Alcalde diu que ha tingut notícies de dues empreses interessades en poder accedir i
que s’ha demanat una cèdula urbanística per poder concretar exactament l’ús que se’n
pot donar, evitant d’aquesta forma qualsevol sorpresa.
- La Junta de Govern Local, en sessió del dia 13 de març, va sol·licitar la declaració de
municipi turístic als efectes de la Llei de turisme, preguntant quines són les motivacions
que han mogut tal petició. El Sr. Alcalde respon que s’ha respost a la petició indicant
que resta paralitzada fins l’aprovació de la normativa reglamentaria de desenvolupament
de la Llei de turisme. Pel que fa a la motivació de la petició ha estat per les demandes
dels operadors amb la finalitat de poder obrir els establiments en diumenges per poder
fer front a la competència dels establiments ubicats als municipis propers que tenen la
declaració de municipi turístic.
- Arran de la publicació de la valoració de la pàgina webb de 41 sobre 100, demana es
pugui millorar. Respon el Sr. Alcalde que s’està actuant en l’actualització i millora de la
pàgina web.
- Finalment informa que havent dubtes sobre el finançament del Consejo Superior de
Deportes del Centre de tecnificació esportiva, el Grup d’ERC va formular una pregunta
al Congrés havent rebut resposta, que llegeix íntegrament, de la qual no es desprèn en
absolut que la subvenció s’acabi atorgant. El Sr. Alcalde diu que en tenien coneixement
d’aquesta possibilitat i així ho van preveure no incorporant en el pressupost municipal
cap subvencions d’aquest organisme.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les quinze hores i tres 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,

