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A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-set de maig 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 del sotasignat, Secretari accidental de la Corporació, i 
estant present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a 
terme la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2013 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia número 435 a  508 de 2013 
4. Deixar sense efectes un acord pres en la sessió de 28 de juny de 2010 d’adquisició 

d’uns finca a nom del Sr. Juan Miguel Adern Morales 
5. Aprovació inicial de l’expedient número 6 de modificació del pressupost per 

suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
6. Moció del Grup Municipal PXC per tal que l’Ajuntament insti les entitats financeres 

moroses a pagar les quotes de les Comunitats de propietaris 



7. Moció del Grup municipal de PXC per tal de que l’arquitecte municipal compleixi 
el seu horari com la resta de funcionaris 

8. Moció del Grup Municipal de PXC per a que els programes de ràdio Amposta 
siguin plurals 

9. Moció del Grup Municipal de PXC es fagi un estudi perquè s’implanti un recàrrec 
del 50% a l’IBI dels habitatges desocupats propietat de les entitats bancàries. 

10. Moció del Grup Municipal del PSC-PM en relació a la defensa del dret a la lliure 
decisió de les dones 

11. Moció del Grup Municipal d’Esquerra en defensa del català a la franja de ponent i 
per la supressió de les denominacions Lapao i Lapapyp de la Llei de Llengües 
d’Aragó 

12. Moció del Grup Municipal d’Esquerra per a la implantació de mesures que 
afavoreixin una mobilitat sostenible  

13. 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 29 D’ABRIL DE 2013 
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 29 
d’abril de 2013. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 

• Peó de manteniment de la piscina municipal, del 6 al 31 de maig de 2013. 
• Tècnica  per a la realització de les tasques de suport en la preparació de les 

Festes Majors del 20 de maig al 19 d’agost de 2013. 
El Ple de la Corporació, resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 435 A  508  DE 2013. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 435 a  508 de 2013, restant el Ple 
assabentat. 
 
DEIXAR SENSE EFECTES UN ACORD PRES EN LA SESSIÓ DE 28 DE JUNY DE 
2010 D’ADQUISICIÓ D’UNS FINCA A NOM DEL SR. J. M. A.M.. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de juny de 2010, va 
adoptar l’acord d’adquirir al Sr. J.M.A. M. de 451,53 m2 de terreny a segregar de la finca 
de la seva propietat inscrita al Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 3816, foli 87, 
finca número 23373, afectats per l’execució per part del Ministeri de Medi Ambient, Medi 
Rural i Marí del projecte “Mejora medioambiental en el margen del Delta junto a la 
Bahía de los Alfaques. Tèrminos de Sant Carles de la Ràpita i Amposta”, per un preu de 
1.241,71 €. 
Atenent que l’adquisició no s’ha pogut fer efectiva amb la formalització de l’escriptura 
pública de compravenda, per quant la finca objecte d’adquisició està gravada amb una 
hipoteca que l’interessat no ha cancel·lat, i, per tant no és possible l’adquisició per part de 



l’Ajuntament, ja que  aquesta deuria realitzar-se lliure de càrregues i gravams. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, els 6 membres del Grup d’Esquerra i dels 3 membres del Grup del PSC – PM i 
l’abstenció del membre del Grup de PxC,  adopta els següents acords: 
PRIMER. Deixar sense efectes l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 
28 de juny de 2010, aprovant l’adquisició al Sr. J.M.A.M de 451,53 m2 de terreny a 
segregar de la finca de la seva propietat inscrita al Registre de la propietat d’Amposta-1 al 
volum 3816, foli 87, finca número 23373, afectats per l’execució per part del Ministeri de 
Medi Ambient, Medi Rural i Marí del projecte “Mejora medioambiental en el margen del 
Delta junto a la Bahía de los Alfaques. Tèrminos de Sant Carles de la Ràpita i 
Amposta”. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’interessat i Departaments de Secretaria i 
Intervenció de fons. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 6 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I 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. 
Resultant que de conformitat amb allò establert als articles 177 del Text refós de la Llei 
reguladora de les 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 suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris en 38.588,00 €, tenint com a font de finançament la baixa en diferents 
aplicacions pressupostàries del capítol 2 del pressupost de despeses, en concret: 
Baixa aplicacions     
752.929.27000 Fons de contingència 36.517,00 
012.920.22799 Honoraris professionals diversos 900,00 
451.173.22700 Treballs neteja platges 1.171,00 
Total   38.588,00 
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, o el pressupostat 
resulta insuficient. 
Aplicacions a suplementar     
415.241.14300 Programa col·laboració social 14.907,00 
452.920.22502 Quotes Comunitat Regants 1.171,00 
130.334.48901 Subvencions cultura 2.700,00 
Total a suplementar   18.778,00 
Crèdits extraordinaris     
431.420.13100 Personal laboral temporal Indústria i Empresa 900,00 
705.920.62200 Control horari personal 18.910,00 
Total crèdits extraordinaris   19.810,00 
En base a tot allò, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres del Grup de CIU i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra, dels 3 
membres del Grup del PSC – PM i la del membre del Grup de PxC  acorda: 
PRIMER. Aprovar la modificació de crèdit número 6 sent el seu resum el següent:  
Modificació crèdit número 6 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 



Suplement de crèdit 38.588,00 
Cap.1: Despeses personal 15.807,00 
Cap.2: Despeses bens corrents i serveis 1.171,00 
Cap.4: Transferències corrents 2.700,00 
Cap.6: Inversions Reals 18.910,00 
Finançament 38.588,00 
Cap.2: Despeses bens corrents i serveis 38.588,00 
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. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER TAL QUE L’AJUNTAMENT INSTI 
LES ENTITATS FINANCERES MOROSES A PAGAR LES QUOTES DE LES 
COMUNITATS DE PROPIETARIS. 
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu: 
“Atès que les entitats de crèdit deuen actualment a Espanya uns 256 milions d’euros a 
les comunitats de veïns per l’impagament de les quotes dels pisos que s’han quedat 
després dels processos de desnonament o per execució de deutes de promotors i 
immobiliàries. 
Atès que segons les últimes dades del Consell General de Col·legis d’Administradors de 
Finques d’Espanya la mora de la banca amb les comunitats de propietaris representa el 
16% de la morositat total de les comunitats de veïns, falta de pagament que s’està 
perllongant durant mesos i anys. 
Atès que a finals de 2012 les comunitats suportaven una morositat d’uns 1.600 milions 
d’euros, un 60% més que en 2010, i que aquest incompliment de les seves obligacions 
econòmiques amb les comunitats de propietaris per part de moltes entitats està generant 
ingents problemes econòmics per als veïns de les comunitats afectades, arribant-se a 
l’extrem de veure en alguns casos augmentades les seves quotes comunitàries per 
afrontar l’impagament de la resta d’habitatges i locals. 
Atès que es dona la injusta paradoxa que les mateixes entitats que han embargat o 
desnonat dels seus habitatges i locals a les famílies per contraure amb elles deutes per 
no haver pogut fer front al pagament de la hipoteca amb aquestes entitats, són ara al seu 
torn elles mateixes deutores en les seves obligacions de pagament de les quotes veïnals. 
No són de justícia social aquest tipus d’actuacions. No és moralment lícit que qui 
executa un desnonament per impagament de deute, i més si es tracta d’una entitat 
financera, sigui al seu torn morosa i incompleixi amb les seves obligacions. 
I atès que l’ajuntament no hi té cap competència, si pot exercir la seva autoritat moral 
per mitjançar entre les comunitats afectades i les entitats deutores per instar-les a què 
paguin sense haver d’interposar una demanda al jutjat, evitant així el malbaratament de 
temps i mitjans que suposa. 
Per tots aquest motius, el grup municipal PxC sol·licita al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. Que l’ajuntament assessori, orienti i posi els recursos humans i mitjans materials 
necessaris per donar suport a les comunitats de propietaris i de veïns afectades per la 



morositat i impagament de les quotes comunitàries per part de les entitats creditícies i 
mitjanci amb la seva autoritat moral per instar aquestes entitats deutores a satisfer les 
quotes. 
2. Que l’ajuntament publiciti i anunciï públicament a la ciutadania el servei 
d’assessorament i mediació a les comunitats de propietaris perquè puguin beneficiar-
se’n. 
3. Donar trasllat d’aquest acord a les comunitats de veïns, associacions de veïns i 
comerciants.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Germà Ciscar. 
En Regidor Sr. Antoni Espanya diu que coneixen de l’existència de mecanismes que 
permeten acudir a la via judicial per solucionar la manca de pagament de forma ràpida i 
no creuen que hi hagin administradors de finques desconeixedors d’aquesta fórmula, per 
tant no veuen la necessitat d’implantar les mesures proposades a la moció, sobre la qual 
no volen votar en contra pel seu fons; però, el Grup del PSC – PM s’abstindrà en la 
votació, encara que creu que seria convenient que des de l’Ajuntament es fes pública la 
informació sobre les mesures que es poden adoptar en aquestos supòsits. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs indica que el Grup d’Esquerra d’Amposta té coneixement 
de deutes importants de les entitats financeres per aquest concepte, com també de 
comunitats no constituïdes als que els resulta més complicat accedir a la via judicial. 
Consideren que seria oportú que l’Ajuntament faciliti la informació a les comunitats. 
Per l’exposat s’abstindran en la votació. 
El Sr. Alcalde explica que davant l’existència d’un procediment judicial (monitori) que 
és molt ràpid, no és necessari que l’Ajuntament realitzi unes funcions que no li han estat 
encomanades, les quals, en ocasions, podrien ser contraproduents ja que en no ser 
l’actuació municipal executiva, podria donar lloc a un major retard en el pagament de 
les quotes impagades. Per l’exposat indica que votaran en contra de la moció, si be, 
estan d’acord en fer pública una nota informativa en les condicions fixades pel PSC. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable del membre de Grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra 
i dels 3 membres del Grup del PSC – PM 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 DE PXC PER TAL DE QUE L’ARQUITECTE 
MUNICIPAL COMPLEIXI EL SEU HORARI COM LA RESTA DE FUNCIONARIS. 
A continuació es dona compte de la moció que seguidament es transcriu: 
“L’arquitecte municipal compleix la seva jornada laboral distribuïda en el següent 
horari: 4 matins (dilluns, dimarts, dijous i divendres) i una tarda (dilluns). Aquesta 
distribució de la jornada laboral, va ser aprovada per la Comissió de Govern en sessió 
de data 13 de maig de 1994, en l’aprovació de la contractació dels seus serveis i la 
posterior ampliació de dita contractació formalitzada en data 1 de febrer de 1999. Amb 
motiu de la contractació laboral i posterior accés a la plaça de funcionari no va haver 
cap modificació sobre l’horari aprovat (aquesta informació és del propi ajuntament). 
Atès que en les bases per optar a la plaça de funcionari, no hi havia cap especificació 
sobre l’horari a desenvolupar. 
Atès que qualsevol modificació de l’horari d’un funcionari hauria de passar pel ple de 



l’ajuntament. 
Atès que l’horari que un treballador tingués abans de ser funcionari, no té cap 
rellevància amb el tema que parlem. 
Atès que a maig de 2013, no hi ha cap justificació per aquest canvi d’horari (excepte 
una de caire personal) que l’arquitecte municipal pugui realitzar un altre activitat per 
lucrar-se, activitat per la qual va demanar la compatibilitat al 2009. El ple li va concedir 
amb la condició que la realització d’aquesta activitat, no afectes en res el seu horari 
laboral. 
1. Demanem que l’arquitecte municipal compleixi el seu horari de funcionari com 
marca la llei. 
2. Donar compte al comitè d’empresa i els sindicats que correspongui.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Germà Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya, abans de fixar la posició del Grup del PSC – PM, 
demana que per part del Secretari accidental s’informi sobre l’òrgan que té atribuïda la 
competència per la fixació dels horaris, en tant en quant a la moció figura que és 
competència del Ple i no en té plena seguretat. El Secretari informa que s’ha de distingir 
entre jornada i horari, l’establiment de la jornada laboral es realitza en còmput anual i la 
fixa l’Estat sense que sigui possible cap modificació part dels ens locals, respecte 
l’horari, no estant atribuïda la competència expressament a cap òrgan de govern 
municipal, en virtut de la competència residual atribuïda a l’Alcalde per l’article 21 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del règim local, seria aquest darrer 
òrgan, l’Alcalde, el competent per establir els horaris de treball del personal. Davant 
aquesta informació, el Regidor Sr. Espanya, manifesta que el Grup del PSC – PM 
s’abstindrà en la votació. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que no disposen de cap informe sobre la 
competència i demana si pel Secretari se li pot confirmar la existència d’alguna norma 
que prohibeixi en establir l’horari de treball l’absència dels treballadors públics algun 
dia de la setmana, respon el Secretari que en aquest moment no pot donar la informació 
demanda. El Regidor Sr. Tomàs, manifesta que el Grup d’Esquerra s’abstindrà en la 
votació. 
El Sr. Alcalde diu que el funcionari a que es refereix la moció compleix la seva jornada 
laboral en còmput anual i en un horari que va ser aprovat en el seu moment i que s’ha 
vingut respectat. En l’actualitat no només és aquest funcionari el que realitza un horari 
laboral diferent, n’hi han gairebé 50 horaris diferents, tot ells derivats d’atendre les 
necessitats del servei. Amb motiu de la implantació del sistema de control horari, 
recentment aprovat, s’està en fase de negociació amb la representació dels treballadors 
per fixar definitivament aquestos horaris. Segueix indicant que disposa d’informes que 
recolzen el que ha informat el Secretari respecte la competència de l’Alcaldia per 
aprovar els horaris de treball del personal al servei de la Corporació, no només en base a 
la competència residual atribuïda a l’Alcaldia, sinó també amb la que té expressament 
atribuïda més genèrica de direcció de l’administració i dels serveis municipals. Pel que 
ha exposat el Grup de CiU votarà en contra de la moció. 
El Regidor Sr. Ciscar demana que essent competència de l’Alcaldia la determinació de 
l’horari dicti un Decret pel qual aprovi l’horari del funcionari indicat, motivant les raons 
de la seva especificitat, ja que ara només existeix un acord verbal. 



El Regidor Sr. Tomàs demana que per l’Alcaldia se li faciliti còpia de l’informe a que 
s’ha referit en la seva intervenció. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable del membre de Grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra 
i dels 3 membres del Grup del PSC – PM 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 DE PXC PER A QUE ELS PROGRAMES DE 
RÀDIO AMPOSTA SIGUIN PLURALS. 
Seguidament es dona compte de la moció amb el següent contingut literal: 
“A ràdio Amposta hi ha un programa on participa el cap del partit popular (no té 
representació a l’ajuntament). Això ens sembla be, malgrat que el cap de PxC quan 
participava al mateix programa, li van dir que no podia venir més, degut a ser cap d’un 
partit polític. 
Està molt be que l’ajuntament hagi canviat les directrius, però si poden anar 
representants polítics, que puguin anar tots. 
Una ràdio pública hauria de ser plural, principalment perquè la paguem tots, i tots els 
ciutadans tenen dret a estar representats. 
1. Demanem que es convidi aquest programa al representant de ICV, les CUP i/o 
qualsevol altra formació política present al nostre municipi. 
2. Fomentar que els debats en general siguin plurals.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada en els termes en que apareix redactada pel Regidor Sr. Germà 
Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM, tot i compartir algunes 
reflexions de la moció, considera que l’aprovació de la mateixa faria perdre una 
oportunitat de regular l’accés als mitjans de comunicació de titularitat municipal, 
demanada de forma repetida pels Grups de l’oposició. Considerant que a la moció li 
manquen criteris per determinar qui i en quines condicions es podria accedir a l’ús dels 
mitjans de comunicació de titularitat municipal, s’abstindran en la votació. El Regidor 
Sr. Ciscar diu que la moció presentada es refereix exclusivament a un programa en 
concret i no a la globalitat dels mitjans. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el Grup d’Esquerra considera que la moció 
presentada es queda molt curta, el seu Grup va presentar recentment una moció que no 
va prosperar per l’oposició de l’equip de govern demanant la creació d’un consell 
d’administració dels mitjans de comunicació locals, com sigui que la voluntat del seu 
Grup es anar més lluny del contingut de la moció amb la creació del consell indicat, 
s’abstindran en la votació. 
El Sr. Alcalde diu que la moció es refereix a un programa concret al qual assisteix la 
persona indicada a la moció com a tertulià, en cap cas com a cap d’un partit polític 
determinat, com també assisteix una persona que va ser alcalde d’Amposta del PSC, 
sobre el qual no es fa qüestió, per tant no donaran suport a la moció. Pel que fa a la 
qüestió de fons plantejada pels Grups del PSC - PM i Esquerra sobre la regulació de la 
participació en els mitjans de comunicació de titularitat municipal, informa que des de 
la Regidoria s’està treballant en la confecció d’un reglament dels mitjans de 
comunicació municipals que deurà ser sotmès a la corresponent tramitació i aprovació 



plenària. 
El Regidor Sr. Ciscar diu que la moció ha estat presentada perquè a ell mateix se li va 
impedir seguir intervenint en el programa esmentat, adduint la seva condició de cap 
d’un partit polític, cosa que ara no es fa. 
Després les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable del membre de Grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra 
i dels 3 membres del Grup del PSC – PM 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 DE PXC ES FAGI UN ESTUDI PERQUÈ 
S’IMPLANTI UN RECÀRREC DEL 50% A L’IBI DELS HABITATGES 
DESOCUPATS PROPIETAT DE LES ENTITATS BANCÀRIES. 
Tot seguit es dona lectura de la moció següent: 
“Atès que l’habitatge ha de ser un dret essencial a l’abast de totes les persones i 
famílies, i mai un valor o mercaderia susceptible d’especulació. 
Atès que l’article 72.4 del RD Leg 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals autoritza els ajuntaments a exigir un recàrrec de fins la 
50% de la quota líquida de l’IBI als immobles de caràcter residencial que es trobin 
desocupats amb caràcter permanent, 
Atès que, per tal de contribuir en la mesura del possible a fer efectiu el dret a un 
habitatge digne tal com estableix l’article 47 de la Constitució; en ús de l’autonomia 
local establerta pels articles 133.2 i 140 de la Constitució i 3 i 4 de la Carta Europea de 
l’Autonomia Local; de la potestat reglamentària, tributària i financera dels articles 4,1, 
106 i concordants de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, 8 del D Leg 
2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en 
especial l’article 42 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, que assenyala que la 
Generalitat en coordinació amb les administracions locals han d’impulsar polítiques de 
foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels 
habitatges buits o permanentment desocupats. 
Demanem: 
1. Iniciar els tràmits per a l’aprovació, per part del Ple de l’ajuntament, d’un reglament 
municipal que estableixi les condicions per determinar quan els habitatges de caràcter 
residencial del terme municipal d’Amposta tindran la condició de desocupats amb 
caràcter permanent amb l’objectiu de fomentar i incentivar el mercat de lloguer. 
2. Estudiar els tràmits per a incorporar a l’ordenança reguladora de l’impost de bens 
immobles per l’any 2014 un recàrrec del 50% de la quota líquida del mencionat impost 
als immobles que compleixin les condicions assenyalades pel reglament referit a l’acord 
primer de la present moció, que siguin propietat d’entitats bancàries. 
3. Constituir una comissió mixta de seguiment d’aquest procés formada per personal 
tècnic de l’ajuntament i els grups municipals.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció que ha estat llegida el regidor Sr. Germà Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya demana que el Secretari informi sobre la possibilitat 
d’aplicar el recàrrec només a les entitats bancàries, responent aquest que no és possible, 
per quant suposaria la vulneració del principi d’igualtat davant la Llei reconegut a 
l’article 14 de la Constitució. Per la Sra. Interventora de fons, s’informa que la 



modificació de la Llei d’hisendes locals que permet l’aplicació del recàrrec, està 
pendent dels desenvolupament reglamentari que haurà de definir, entre altres aspectes, 
que s’ha d’entendre per habitatge buit o permanentment desocupat. 
El Regidor Sr. Espanya manifesta que tot i compartir l’objectiu de la moció, amb els 
informes tècnics anteriors, no poden votar a favor de la seva aprovació, si be tampoc en 
contra, per tant s’abstindran en la votació. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra veu problemes en l’aplicació 
del recàrrec només a les entitats bancàries, havent molt de treball a fer en les definicions 
legals que s’han d’incorporar, per tant s’abstindran en la votació. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU no pot donar suport a la moció, ja que han de 
vetllar pel compliment de la legalitat i fins el desenvolupament reglamentari de la 
norma no podran fixar les línies d’actuació, qualsevol altra posició representaria una 
il·legalitat. 
El Regidor Sr. Ciscar diu que la moció només proposa preparar el que sigui necessari 
per poder realitzar l’aplicació de la mesura un cop definits legalment tots els aspectes 
que manquen, com han fet altres ajuntaments. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable del membre de Grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra 
i dels 3 membres del Grup del PSC – PM 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 DEL PSC-PM EN RELACIÓ A LA DEFENSA 
DEL DRET A LA LLIURE DECISIÓ DE LES DONES. 
Seguidament es dona lectura a la moció següent: 
“El ministre de Justícia ha anunciat que el govern d'Espanya presentarà aviat una nova 
regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs. Segons les pròpies declaracions 
efectuades per Alberto Ruiz Gallardón, aquesta nova regulació tindrà els punts claus en: 
• El retorn a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985, en la qual les 
dones no podran decidir, seran els metges qui decidiran per elles. 
• Eliminació de la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació fetal. 
• Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la mare, mostrant 
un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les quals deixa sense poder de 
decisió, donant aquest poder a professionals externs. 
El Govern està preparant una de les lleis d'avortament més restrictives del món 
occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre l'avortament 
retrocedeix. Això suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de la primera llei de 
l'any 1985, deixant les dones espanyoles amb dues úniques opcions, avortar fora 
d'Espanya si tenen recursos per fer-ho, o bé avortar a Espanya en condicions de 
clandestinitat amb el conseqüent risc per a la seva salut i la seva vida. 
Volem recordar que el Tribunal Constitucional el 1985, va fer palès que, en relació 
l'avortament, no estem en un conflicte entre dos drets fonamentals, perquè els únics 
drets fonamentals implicats aquí són els drets de les dones, sent el no nascut un bé 
jurídic que resta degudament protegit per la legislació vigent. 
També és important tenir en compte que la llei actual, aprovada l'any 2010, va ser 
totalment avalada pel Consell d'Estat, que en aquell moment, va argumentar que era 
necessari reformar la regulació per adaptar-la a la realitat i també va destacar la 



constitucionalitat dels seus articles. 
Malgrat tot això, el Partit Popular va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la 
llei actual - com ho va fer en relació als matrimonis homosexuals -que encara no ha 
quedat resolt pel Tribunal Constitucional. Tot i així, Gallardón prefereix no esperar el 
dictamen del Tribunal Constitucional i, es doblega, una vegada més, a les demandes 
dels sectors més ultraconservadors de la nostra societat. 
Perquè d’allò que està parlant Gallardón, d'acord amb la Conferència Episcopal, és en 
realitat d’eliminar el dret a decidir de les dones, i que aquesta eliminació sigui a costa de 
posar en risc la salut i la vida de les dones. 
Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només 
incrementa el nombre de dones mortes o que perden la salut perquè avorten en la 
clandestinament i en condicions insalubres. Si aquesta anunciada reforma segueix 
endavant és segur que estaran retallant dos drets a les dones: la lliure decisió i el dret a 
la salut. 
La proposta del govern sobre l'avortament ens portarà a la cua d'Europa, a la 
clandestinitat, a una regulació que estarà al nivell de Malta, Andorra o Polònia, els 
països més restrictius i conservadors en els seves normatives. Ens situa en la 
clandestinitat o en l’estranger. És més, en els últims 28 anys, 36 països han liberalitzat 
les seves lleis d'avortament, però cap d’ells no ha retrocedit. 
La gran majoria de països d'Europa permet la interrupció voluntària de l'embaràs sense 
justificació fins la setmana 14, oscil·lant entre la setmana 10 de Portugal i les 24 
setmanes d'Holanda. 
L'any 2008 ja el Consell d'Europa va aprovar una recomanació per al seus 47 països on 
consagra el dret a l'avortament legal i sense riscs, garantit per l'Estat, que converteixi 
aquesta pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar l’avortament, 
allà on és delicte. I el més important per a la situació actual: es mostra a favor d’ una llei 
de terminis i reclama classes d'educació sexual obligatòries per als i les joves. 
La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement decidida, 
que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que 
aquesta decisió -conscient i responsable- sigui respectada; a més, aquesta llei garanteix 
el dret a l'educació i la salut sexual. Perquè només amb l'educació sexual adequada i 
amb la millora a l'accés a mètodes anticonceptius, podem evitar de manera més efectiva, 
especialment en la gent jove, infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats 
i, per tant, el nombre d'IVEs; tanmateix, l’ actual llei de Salut Sexual i Reproductiva i 
IVE garanteix la igualtat en l'accés, en totes les Comunitats Autònomes, a les 
prestacions en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, així com l’accés a mètodes 
anticonceptius i d’interrupció voluntària d'embaràs. 
Els i les socialistes entenem que no pot legislar-se d’esquena a la realitat, i la realitat 
més gran és que les dones arreu del món tenen avortaments, legalitzats o no. 
La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és negant l'accés de les dones a 
procediments legals i segurs, sinó donant-les el poder de controlar la seva pròpia 
fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats. 
Proposta d’acord: 
1. El ple de l’Ajuntament d’Amposta reconeix el dret a una maternitat lliurement 
decidida, que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i 



que aquesta decisió conscient i responsable sigui respectada. 
2. El Ple de l'Ajuntament d’Amposta recorda al Govern d’Espanya l’aconfessionalitat 
proclamada en la Constitució i, en aquest sentit, rebutja qualsevol ingerència en el dret a 
una maternitat lliurement decidida. 
3. El Ple de l'Ajuntament d’Amposta es mostra contrari a la reforma anunciada de la 
Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció 
voluntària de l'embaràs anunciada pel ministre Gallardón i rebutja la regressió que això 
suposaria.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Antoni 
Espanya. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que el Grup de PxC, si la moció es limités al tercer 
dels acords proposats, podria donar-li suport; però, de mantenir-se com ha estat 
presentada no. Està d’acord amb la possibilitat d’interrompre l’embaràs en cas de perill 
per a la salut de la mare; però, no com ara que, amb la regulació de la Llei de 2012, 
l’al·legació d’existència de risc psicològic per la mare ha suposat un autèntic col·lador 
que ha donat lloc a que ciutadanes d’altres països europeus hagin vingut a Espanya a 
avortar. L’argumentació de que una regulació restrictiva no redueix el número d’avorts 
també pot aplicar-se  a una regulació permissiva, per tant no ha de ser aquest tipus de 
regulació la que permeti no assumir responsabilitats derivades d’actuacions personals. 
En darrer lloc indica que ningú pot decidir sobre la vida d’una altra persona. Per tot el 
que ha exposat el Grup votarà en contra de la moció. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que aquesta proposta de nova regulació és una mostra 
molt clara dels resultats del bipartidisme existent a l’Estat espanyol, on cada canvi de 
partit en el govern suposa desfer el que ha fet l’anterior partit en el govern. Ha de ser en 
assumptes com el que és objecte de la moció en els que s’ha de produir un pacte d’estat 
per no estar canviant la regulació amb cada canvi de partit en el govern. El Grup 
d’Esquerra està d’acord amb les propostes que es recullen a la moció  presentada i per 
tant li donaran suport. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU va votar en contra d’una moció semblant per 
quant va ser presentada sense saber quina seria la proposta de regulació que faria el 
govern de l’Estat; la situació actual es similar, ja que encara no hi ha una proposta de 
llei damunt la taula que concreti les notícies i comentaris que van apareixen sobre la que 
manifestar una clara opinió que potser seria millor emetre quant aquesta existís. Tot i 
allò, essent un assumpte en el que estan en joc creences personals el Grup donarà 
llibertat de vot als seus membres. 
El Regidor Sr. Espanya diu que el portaveu del Grup de PxC ha manifestat que la Llei 
de 2010 es va convertir en un col·lador permetent avortar en embarassos de 8 mesos, 
allò no era conseqüència de la Llei de 2010, ja que aquesta mantenia que allò era 
il·legal, essent aquestos avortaments clandestins i processat qui els va practicar. 
Respecta la decisió de votar segons les creences personals de cada membres del plenari i 
recorda que el PSC promou una campanya de pressió per recordar que l’Estat és 
aconfessional i que no s’ha d’actuar en funció del partit governant i, ara, en interès de 
l’església. El Regidor Sr. Ciscar diu que la seva intervenció no ha fet referència a la 
influència de l’església i recorda que en la seva interpretació progressisme no vol dir 
que algú pugui decidir sobre la vida d’un altre. 



Després de les intervencions anteriors, es passa a votació l’aprovació de la moció, amb 
el següent resultat: 
Vots a favors: 12, dels 3 membres del Grup del PSC – PM, dels 6 membres del Grup 
d’esquerra d’Amposta i dels membres del Grup de CiU, Srs. Francesc Paz, Josep Antoni 
José i Laia Subirats. 
Abstencions: 5, dels membres del Grup de CiU, Srs, Manel Ferré, Isabel Ferré, Eros 
Esquerré, Maria del Mar Panisello i Josep Garriga. 
Viots en contra: 4, del membre del Grup de PxC i dels membres del grup de CiU, Srs. 
Rosa Pertegaz, Josep Antoni Obalat i Josep Manel Ferré. 
Amb el resultat de la votació, es declara aprovada la moció per majoria. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA EN DEFENSA DEL CATALÀ A 
LA FRANJA DE PONENT I PER LA SUPRESSIÓ DE LES DENOMINACIONS 
LAPAO I LAPAPYP DE LA LLEI DE LLENGÜES D’ARAGÓ. 
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu: 
“Atès que el Govern d’Aragó ha derogat la Llei de llengües de l’any 2009 per aprovar-
ne una de nova, en la qual desapareixen el català i l’aragonès, el català es denomina 
LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental) i l’aragonès, LAPAPYP (Lengua 
Aragonesa Propia de las áreas Pirenaica y Prepirenaica). 
Atès que el Govern d’Aragó no respecta la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries, signada pel Govern espanyol en data del 5 de novembre de 1992, 
ratificada el 9 d’abril de 2001 i que va entrar en vigor el 1 d’agost de 2001. 
Atès que la decisió del Govern d’Aragó desmantella sense respecte tot el treball 
científic de lingüistes i institucions com ara l’Institut d’Estudis Catalans o la Real 
Academia de la Lengua Española, que reconeixen que la llengua que es parla a les 
comarques de la Franja de Ponent és el català. 
Atès que és un insult a la intel·ligència i a la dignitat denominar LAPAO i LAPAPYP 
les llengües catalana i aragonesa, respectivament. 
Atès que aquest intent del Govern d’Aragó d’esquarterar la unitat del català i de reduir 
les variants locals com el calaceità, el queretà, el fragatí o el mequinensà al LAPAO 
podria constituir un genocidi lingüístic únic. 
Atès que la nostra  llengua, el català, és la que es parla a les Illes Balears, Catalunya, 
Andorra, el País Valencià, l’Alguer i Cerdenya i és la novena llengua europea,  
Atès que la decisió del Govern d’Aragó podria afectar negativament el reconeixement 
científic, legal i laboral dels habitants de la Franja a l’hora de validar els estudis i les 
titulacions de català amb relació a les titulacions equivalents al Principat de Catalunya, 
les Illes Balears, el País Valencià i Andorra. 
Atès que el Govern d’Aragó han trencat tots el consensos científics i lingüístics 
utilitzant la llengua com un element d’enfrontament i de tensió, amb la intenció de crear 
un fals debat tot esborrant unes senyes d’identitat, històriques i lingüístiques pròpies de 
l’Aragó. 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. Demanar al Govern espanyol i al Govern d’Aragó el compliment de la Carta Europea 
de les Llengües Regionals o Minoritàries. 
2. Demanar al Govern d’Aragó la retirada de la Llei de llengües aprovada el passat 9 de 



maig de 2013.  
3. Demanar al Govern d’Aragó el ple reconeixement del català com a idioma que es 
parla a la Franja de Ponent. 
4. Demanar al Govern d’Aragó el desplegament de tots els mitjans per a l’aprenentatge 
de la nostra llengua, el català. 
5. Enviar còpia telemàtica d’aquests acords al Consell Comarcal del Matarranya, la 
Casa Reial Espanyola, els governs d’Aragó, Catalunya, el País Valencià, les Illes 
Balears, Andorra i l’Estat espanyol, i també a tots els grups polítics dels Parlaments 
d’Aragó, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada en els termes en que ha estat presentada pel Regidor Sr. Adam 
Tomàs. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta que li sembla fantàstic que el Grup d’Esquerra 
en detectar una il·legalitat demani al Govern de l’Estat que actuï per corregir-la; no pot 
estar d’acord en mantenir la denominació de País Valencià, quan el Parlament de dita 
comunitat ha decidit que es denomini Comunitat Valenciana i acaba indicant que tot i 
no estar d’acord en dir a una altra comunitat autònoma com s’ha d’actuar en matèria 
d’educació, el Grup de PxC votarà a favor de la moció. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya i el Sr. Alcalde manifesten el suport a la moció dels 
Grups del PSC – PM i CiU, respectivament. 
Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat,  
acorda prestar  la seva aprovació a la moció transcrita.  
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER A LA IMPLANTACIÓ DE 
MESURES QUE AFAVOREIXIN UNA MOBILITAT SOSTENIBLE. 
Seguidament es dona lectura a la moció amb el tenor literal següent: 
“Atès que per avançar cap a un model de mobilitat sostenible ens cal repensar els 
nostres hàbits de mobilitat i avaluar els efectes positius dels canvis que es poden 
introduir des de les administracions públiques; 
Atès que, per afavorir mesures que persegueixin una mobilitat més sostenible, 
l’administració local pot donar recursos a la ciutadania, instal·lant-hi punts de càrrega en 
els aparcaments públics;  
Atès que l’Ajuntament, en el moment de renovar els vehicles, pot adquirir-ne d’elèctrics 
en lloc dels que consumeixen derivats del petroli; 
Atès que ja hi ha ajuntaments que han impulsat mesures com ara la bonificació de 
l’impost de vehicles de tracció mecànica per als titulars de vehicles amb motor elèctric 
o, fins i tot, l’establiment de descomptes en l’ús de la zona blava, com és el cas de Sant 
Cugat; 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. Promoure l’elaboració d’un pacte local per avançar cap a una mobilitat sostenible. 
2. Adherir la ciutat d’Amposta a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2013 
que impulsa la Generalitat de Catalunya.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Adam Tomàs. 
Els Regidors Srs. Germà Ciscar i Antoni Espanya manifesten el recolzament a la moció 



dels Grups del PxC i PSC – PM. 
El Regidor Sr. Josep Garriga diu que el Grup de CiU també recolzarà la moció, ja que 
sobre el primer punt es pot parlar per arribar a un acord i sobre el segon, ja fa molts anys 
que es fa efectiva l’adhesió realitzant tot un seguit d’activitats al respecte. L’aposta 
municipal en l’adquisició de vehicles ha estat pel híbrids, ja que els elèctrics tenen un 
condicionant important, l’autonomia i possibilitat de recàrrega, tot i allò, pensa que amb 
les millores tecnològiques que es produeixin es podrà avançar en la línia d’adquisició 
d’aquest tipus de vehicles. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que agraeixi el suport de la moció, sin bé més que 
sobre el segon punt de la mateixa, es demana s’avanci en l’adquisició de vehicles 
elèctrics en renovar el parc municipal. El Sr. Alcalde indica que a més del que ha 
assenyalat el Regidor Sr. Garriga, també caldrà tenir en compte la possibilitat d’adhesió 
a compres centralitzades per les organitzacions municipalistes que podrien condicionar 
la proposta. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció de la que s’ha donat lectura. 
 
PRECS I PREGUNTES. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar felicita a la Regidora de Cultura per l’èxit de la Festa del 
Mercat a la Plaça i formula les següents preguntes: 
1. Respecte les situacions de compatibilitat de personal, el Sr. Alcalde va dir que afecta 
a 22 treballadors i a ell se li va facilitat un llistat d’11, pregunta si els altres 11 ho han 
demanat. El Sr. Alcalde respon que, com ja va explicar en Junta de Portaveus, en la 
propera sessió plenària del mes de juny aquest assumpte es portarà a aprovació. 
2. Va presentar una moció respecte el compliment de la legalitat en les retribucions del 
personal que disposa de la declaració de compatibilitat, la qual no ha estat incorporada a 
l’ordre del dia i demana s’expliqui el motiu de la no incorporació. El Sr. Alcalde respon 
que és competència de l’Alcaldia la formació de l’ordre del dia del Ple i, normalment 
sempre inclou les mocions que es presenten fins a 48 hores abans de la sessió; però, 
com ja va explicar a la Junta de Portaveus, la moció es refereix a un procés que es 
presentarà a aprovació en la propera sessió plenària, motiu pel qual no va considerar 
oportú incloure la moció en l’ordre del dia. El Sr. Ciscar recorda que la moció demana 
s’apliqui la Llei i s’analitzi si es poden recuperar les retribucions pagades 
incorrectament, respon el Sr. Alcalde que, com ha dit, la proposta es passarà a aprovació 
en la sessió plenària del proper mes de juny. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les preguntes i precs següents: 
1. El passat dia 20 de maig va ser festiu i el bús urbà va funcionar tot el dia, sense 
pràcticament cap usuari, pregunta el motiu. El Sr. Alcalde respon que no ho sap, si bé 
interpreta que deu ser per l’aplicació del plec de clàusules que van regir l’adjudicació de 
la concessió. El Regidor Sr. Espanya demana que es previngui que en un futur no passi, 
ja que no estant el servei consolidat encara dona una impressió pitjor. 
2. Havent-se produït robatoris en instal·lacions municipals (escorxador, pavelló 
poliesportiu), pregunta si està previst adoptar mesures de seguretat en aquests 
equipament aïllats per evitar-ho, el Sr. Alcalde respon que s’han instal·lat alarmes. 
3. Pregunta l’estat de l’informe sobre el projecte Amposta Ciutat Digital que s’ha de fer 
arran de l’aprovació d’una moció pel Ple. El Sr. Alcalde diu que l’informe està 



pràcticament enllestit i del mateix se’n traslladarà còpia als Grups municipals. 
4. Pregunta al Secretari si existeix la obligació legal de comunicar el tancament d’un 
establiment, responent aquest que no existeix aquesta obligació, cosa que genera alguns 
problemes de tràmit en cas de que en el mateix local es vulgui obrir una nova activitat. 
El Sr. Espanya diu que hauria estat bo poder disposar d’aquesta informació per conèixer 
la situació del municipi en aquest aspecte. 
5. Arribats als 2 anys del mandat corporatiu, pregunta per l’estat d’execució dels 
projectes que figuraven al programa electoral de CiU següents: residència d’avis, 
estacions d’autobusos i nou CAP. El Sr. Alcalde explica: 
- Pel que fa a la Residència d’avis, per part de FUSSMONT s’està cercant crèdit per 
poder complementar el finançament necessari per realitzar l’obra, ja que la voluntat és 
de fer-la, tant de l’equip de govern com de la Conselleria, que manté el compromís de 
concertar 60 places més a les 80 existents, amb la qual cosa el compte d’explotació seria 
suficient per amortitzar la inversió. 
- En quant a l’estació d’autobusos, és una inversió que depèn de la Generalitat de 
Catalunya, el projecte està redactat i l’Ajuntament ha fet efectiva la cessió dels terrenys, 
només resta que l’administració autonòmica disposi dels recursos. Existeix el 
compromís de l’actual Conseller que en quant es disposi d’aquest finançament, la 
primera estació d’autobusos que es construeixi a Catalunya serà la d’Amposta. 
- Finalment el CAP, va optar-se per l’execució directa mitjançant el Consorci 
d’inversions públiques, qui recuperaria la inversió amb el conveni signat amb la 
Generalitat de Catalunya per al funcionament del Centre. A partir d’allí es va licitar el 
contracte essent adjudicat a una UTE integrada per dues empreses d’Amposta, la qual 
havia d’aconseguir el finançament per a la inversió, amb l’aval del conveni esmentat, 
sense que allò hagués estat possible la qual cosa va paralitzar la execució de l’obra. 
El Sr,. Espanya acaba la seva intervenció felicitant a l’àrea de Cultura per l’èxit de la 
Festa del Mercat a la Plaça, a la qual cosa s’afegeix el Sr. Alcalde, indicant que va ser 
un èxit de participació. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs formula els precs i preguntes següents: 
En primer lloc es suma a la felicitació per l’èxit en l’organització de la Festa del Mercat 
a la Plaça. 
- Respecte la Residència per a la gent gran, demana si es pot facilitar el document que 
va permetre la ocupació dels terrenys i l’execució del mur de tancament. El Sr. Alcalde 
respon que aquest document ja està a la seva disposició, en tant en quant va ser un acord 
plenari pel qual es va efectuar al cessió dels terrenys a FUSSMONT per executar 
aquesta obra. El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que ell es refereix a un document amb els 
propietaris dels terrenys, responent el Sr. Alcalde que amb l’aprovació del Projecte de 
reparcel·lació, els terrenys destinats a equipament van passar a ser de propietat 
municipal i en base a allò es va efectuar al cessió, si be la situació ha canviat arran de la 
sentència del Jutjat contenciós que va retrotreure l’aprovació del Projecte de 
reparcel·lació i, amb l’acceptació de la petició de la majoria dels propietaris dels 
terrenys afectats per la reparcel·lació, s’ha paralitzat el procés per la seva aprovació 
definitiva, motiu pel qual s’han realitzat contactes amb es propietaris dels terrenys 
ocupats, per cercar la millor solució possible. El Sr. Tomàs acaba dient que consideren 
que és un assumpte el suficientment important per a que hi hagi un document escrit. 
- Arran la marxa d’una gran superfície del municipi, van demanar la realització d’una 



sessió de la comissió informativa per informar sobre l’assumpte. Entenen que 
l’Ajuntament no fora sabedor de la situació que va provocar aquest tancament. Després 
de la informació facilitada en Junta de Portaveus, per la premsa s’ha dit que un dels 
motius va ser la manca de pagament a Hisenda de la societat propietària del local, per 
allò demana: s’informi si aquesta empresa està al corrent del pagament de les 
obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la opinió sobre la viabilitat d’una nova 
obertura de l’establiment. El Sr. Alcalde respon que en relació amb el compliment de les 
obligacions tributàries, amb independència de l’acord adoptat sobre l’ajornament, no pot 
facilitat cap informació per no disposar-la, en qualsevol cas demanarà informe a 
l’Oficina de gestió tributària per saber-ho exactament. En quant a la previsió d’una nova 
obertura no vol generar falses expectatives, després d’una reunió entre l’operador, la 
propietat, l’Ajuntament i la Direcció General de Comerç on es van exposar els 
incompliments de la propietat, l’operador va manifestar la possibilitat de considerar 
tornar a obrir en cas de que es garantís que es solucionarien tots aquestos. Amb 
posterioritat s’ha comunicat que els seus serveis jurídics, després de la darrera 
comunicació a la propietat, no poden fer cap pas enrere ja que allò suposaria deixar-los 
en una situació de feblesa en un més que previsible procediment judicial. La darrera 
posició ha estat la ratificació del seu desig de tancar resolent el contracte i plantejar-se 
tornar a obrir amb la garantia de que la propietat no tornés a tenir deutes amb Hisenda, 
per la qual cosa es demanava com a condició que l’entitat bancària que va atorgar el 
préstec per la construcció executés dita garantia per passar a ser la propietària de 
l’immoble o be que l’actual propietat efectués cessió de l’immoble a dita entitat 
bancària. 
 
 I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les catorze hores i quinze minuts i de tot el que s’ha tractat es formula la 
present acta de la que, com a Secretari acctal., certifico. 

 
L’ALCALDE,                      EL SECRETARI ACCTAL, 

 


