
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 30 DE SETEMBRE 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 

Secretari acctal.: 
Sr. Ramon Noche Arnau. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia trenta de setembre de dos mil tretze. 
 
Essent les dotze 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 de juliol de 

2013. 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia número 774  a  1009 de 2013. 
4. Proposta de canvi de Regidors/es en òrgans col·legiats. 
5. Sol·licitud de modificació de la trama urbana consolidada. 
6. Aprovació definitiva de la modificació del servei d’atenció domiciliària de 

l’Ajuntament d’Amposta i del seu Reglament. 



7. Aprovació definitiva del Reglament de règim intern del centre obert infantil “El 
Castell”. 

8. Aprovació definitiva del Reglament d’ús dels mitjans de comunicació municipals. 
9. Aprovació de l’acabament del contracte per a la gestió del servei públic regular del 

transport urbà de viatgers d’ús general al municipi d’Amposta. 
10. Aprovació de la fixació de festes locals per a l’any 2014. 
11. Adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades. 
12. Sol·licitud de declaració de compatibilitat de treballador. 
13. Aprovació del Compte General de l'Ajuntament d'Amposta corresponent a l'exercici 

2012. 
14. Donar compte de la informació enviada al Ministeri d'hisenda i administracions 

públiques, relativa a l'execució pressupostària del segon trimestre de 2013, en 
compliment de l'article 4 de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat i sostenibilitat 
financera i l'article 16 de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre. 

15. Informe compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2044, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en operacions comercials, relatiu al segon trimestre de 2013. 

16. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta per integrar l’Ajuntament 
d’Amposta a la Càtedra d’economia local i regional de la URV. 

17. Moció del Grup municipal PxC sobre la creació de punt de trobada a la Web de 
l’Ajuntament per compartir vehicle. 

18. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta per garantir la participació de les 
associacions de veïns a l’Ajuntament d’Amposta. 

19. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta sobre l’expansió del caragol poma. 
20. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta per garantir el dret a l’alimentació i 

frenar la malnutrició infantil. 
21. Moció del Grup municipal PxC per posar en marxa el pla pilot “Habitatges 

inclusius”. 
22. Moció del Grup municipal PSC – PM per la millora de la carretera de Poble Nou a 

Sant Carles de la Ràpita. 
23. 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 DE JULIOL DE 2013. 
Després de fer-se constar pel Regidor Sr. Adam Tomàs que en la seva intervenció en 
l’aprovació del programa de Festes Majors d’Amposta, respecte el trasllat dels firarires de 
l’àrea de Giribechs no va dir que es traslladessin a la zona de la plaça de bous, sinó que va 
demanar el seu trasllat posant com exemples de llocs on es podien traslladar la plaça de 
bous i la zona de l’antiga piscina, per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària duta a terme el dia 29 de juliol de 2013. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 



• Oficial primera paleta del dia 5 d’agost de 2013 al 4 de febrer de 2014. 
• Professor de la UEC de l’1 d’octubre de 2013 al 30 de juny de 2014. 
• Directora de la UEC del 25 de setembre de 2013 al 31 de juliol de 2014. 
• Auxiliars de la llar d’infants municipals de l’1 de setembre de 2013 al 31 de 

juliol de 2014. 
• Tècnica  per a la realització de les tasques de suport al Departament de cultura 

del 20 d’agost al 20 de novembre de 2013. 
• Mmonitora de plàstica a les escoles Soriano Montagut i Consol Ferré del 2 de 

setembre de 2013 al 30 de juny de 2014. 
• Monitora de plàstica a les escoles Agustí Barberà i Consol Ferré 2 de setembre 

de 2013 al 30 de juny de 2014. 
• Monitora de plàstica a les escoles Miquel Granell i Agustí Barberà del 2 de 

setembre de 2013 al 30 de juny de 2014. 
• Monitora de plàstica a l’Escola del Poble Nou del Delta del 7 d’octubre de 2013 

al 30 de juny de 2014. 
• Oficial primera electricista des del 5 d’agost de 2013 a l’1 de febrer de 2014. 
• Integrador social del Centre Obert Juvenil de l’1 de setembre de 2013 al 28 de 

febrer de 2014. 
• Model per a l’Escola d’Art i Disseny del 7 d’octubre  de 2013 al 30 de juny de 

2014. 
• Professora de disseny per a l’Escola d’Art i Disseny de l’1 de setembre  de 2013 

al 31 de juliol de 2014. 
• Peó de neteja des de l’1 de setembre de 2013 al 31 de juliol de 2014. 
• Peó de neteja des de l’1 de setembre de 2013 al 31 de juliol de 2014. 
• Peó de neteja des de l’1 de setembre de 2013 al 31 de juliol de 2014. 
• Peó de neteja des del 6 d’agost de 2013 al 5 de febrer de 2014. 
• Conserge de l’escola Consol Ferré des de l’1 de setembre de 2013 al 31 de juliol 

de 2014. 
• Tutora del PTT des de l’1 de setembre de 2013 al 30 de juny de 2014. 
• Arxiver municipal per un termini de sis mesos a comptar a partir del dia 12 de 

setembre de 2013. 
• Locutor per retransmetre els partits del CF Amposta a l’Emissora Municipal de 

Ràdio del 7 de setembre de 2013 a l’1 de juny de 2014. 
• Tècnic de joventut del 2 de setembre de 2013 a l’1 de març de 2014. 

El Ple de la Corporació, resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 774  A  1009  DE 2013. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 774  a  1009 de 2013, restant el Ple 
assabentat. 
 
PROPOSTA DE CANVI DE REGIDORS/ES EN ÒRGANS COL·LEGIATS. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de juny de 2011, va 
designar els membres dels diferents Grups polítics municipals que formen part de les 
comissions informatives municipals de caràcter permanent. 



Atenent que el Grup municipal d’EA-ERC ha comunicat el canvi de Regidors i 
Regidores en algunes de les comissions informatives municipals indicades, el Ple de la 
Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels Regidors dels Grups de CiU i 
Esquerra d’Amposta i l’abstenció dels Regidors dels Grups del PSC – PM i PxC, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Designar el Regidor Sr. Adam Tomàs Roiget com a membre de la Comissió 
informativa municipal d’indústria, empresa i fires en substitució de la Regidora Sra. 
Susanna Sancho Maigí. 
SEGON. Designar el Regidor Sr. Adam Tomàs Roiget com a membre de la Comissió 
informativa municipal de serveis municipals i manteniment en substitució del Regidor 
Sr. Daniel Forcadell Ferreres. 
TERCER. Designar el Regidor Sr. Adam Tomàs Roiget com a membre de la Comissió 
informativa municipal de mitjans de comunicació i comerç en substitució del Regidor 
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat. 
QUART. Designar el Regidor Sr. Adam Tomàs Roiget com a membre de la Comissió 
informativa municipal de cultura i festes en substitució de la Regidora Sra. Júlia 
Barberà Manrique. 
CINQUÈ. Designar el Regidor Sr. Adam Tomàs Roiget com a membre de la Comissió 
informativa municipal d’ensenyament en substitució de la Regidora Sra. Júlia Barberà 
Manrique. 
SISÈ. Donar trasllat dels presents acords als interessats i a les Comissions informatives 
municipals afectades. 
 
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA.  
Amb l'aprovació del Pla territorial sectorial d'equipaments comercials es delimita la 
trama urbana consolidada d'aquest municipi d'Amposta. 
Atesa la possibilitat de formular sol·licitud de modificació de dita trama urbana 
consolidada per la incorporació de sectors que compleixin els requisits exigits per a la 
seva incorporació. 
Atès que es considera necessari incorporar a la trama urbana consolidada del municipi 
d’Amposta, el sector definit en el POUM com Polígon d’actuació industrial PAU-10 de 
sòl urbà no consolidat “Val de Zafan”. 
Atenent que el sector “Val de Zafan” està a tocar del sòl urbà consolidat amb ús 
residencial, i a més a més en quant es desenvolupin els sectors de planejament que 
l’envolten, restarà totalment immers en el sòl amb ús residencial, amb la qual cosa 
comporta que aquest sector estigui en una situació excepcional en que no disposant de 
l’ús residencial no pot incorporar-se a la delimitació de la trama urbana consolidada, 
donant com a resultat una illa, amb ús comercial reconegut pel planejament urbanístic 
vigent, exclosa de la trama urbana consolidada dintre del conjunt de l’àrea residencial 
del municipi. 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 12 de juliol de 2013, 
va adoptat l’acord d’incoació del procediment per sol·licitar la modificació de la 
delimitació de la trama urbana consolidada del municipi. 
Atenent que l'expedient instruït per a la modificació de la trama urbana consolidada del 
municipi d'Amposta en el sentit d’incorporar per tal d’incorporar el sector “Val de 
Zafan”, ha estat exposat al públic  pel termini d’un mes, mitjançat anunci publicat en el 



Butlletí oficial de la província de Tarragona número 168 del dia 20 de juliol de 2013, 
sense que durant el període d’exposició pública esmentat s’hagi formulat cap mena de 
reclamació o al·legació sobre el mateix. 
Vista la memòria redactada a l'efecte, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar l'expedient instruït per a la modificació de la trama urbana 
consolidada del municipi d'Amposta, amb l'ampliació de la mateix amb la incorporació 
del sector definit en el POUM com Polígon d’actuació industrial PAU-10 de sòl urbà no 
consolidat “Val de Zafan” 
SEGON. Sol·licitar de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l’aprovació de la 
modificació de la trama urbana consolidada d'Amposta en el sentit de l'expedient que ha 
estat aprovat. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per a l'efectivitat del present acord. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I DEL SEU REGLAMENT. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 21 de juny  
de 2013, la modificació del Servei públic d’atenció domiciliària de l’Ajuntament 
d’Amposta, incorporant el servei d’ajut a la llar de baixa intensitat, així com la 
modificació del Reglament del servei. 
Atès que l’aprovació inicial de la modificació del Reglament esmentat i del servei 
d’atenció domiciliària han estat exposats al públic per un termini de 30 dies, mitjançant 
anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 151 del dia 
1 de juliol de 2013 i DOGC número 6409 del dia 3 de juliol de 2013, sense que contra 
dita aprovació inicial hagi estat presentada cap al·legació o reclamació. 
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, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar definitivament la modificació del Servei públic d’atenció 
domiciliària de l’Ajuntament d’Amposta, incorporant el servei d’ajut a la llar de baixa 
intensitat. 
SEGON. Aprovar definitivament la modificació del Reglament del Servei públic 
d’atenció domiciliària de l’Ajuntament d’Amposta. 
TERCER. Ordenar la publicació del text íntegre de la modificació del reglament 
definitivament aprovada 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. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL 
CENTRE OBERT INFANTIL “EL CASTELL”. 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 21 de juny de 
2013 el Reglament de règim intern del Centre obert infantil “El Castell”. 
Atès que l’aprovació inicial del Reglament esmentat ha estat exposada al públic per un 
termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província 
número 151 del dia 1 de juliol de 2013 i Diari oficial de la Generalitat de Catalunya 



número 6409 del dia 3 de juliol de 2013, sense que sobre dita aprovació inicial hagi 
estat presentada cal al·legació o reclamació. 
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 de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar definitivament el Reglament de règim intern del Centre obert infantil 
“El Castell”. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat 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. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D’ÚS DELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ MUNICIPALS. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de juliol 
de 2013 el Reglament d’ús dels mitjans de comunicació municipals d’Amposta. 
Atès que l’aprovació inicial del Reglament esmentat ha estat exposada al públic per un 
termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província 
número 181 del dia 5 d’agost de 2013 i Diari oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 6435 del dia 8 d’agost de 2013. 
Atenent que el període d’exposició pública incorporà el mes d’agost i que,m per tant es 
considera convenient l’ampliació de l’exposició pública per possibilitat al màxima 
participació, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Suspendre l’aprovació definitiva del Reglament d’ús dels mitjans de 
comunicació municipals d’Amposta. 
SEGON. Ordenar que s’obri un nou període d’exposició pública sobre l’aprovació 
inicial del Reglament per un termini d’un mes mitjançant la publicació d’anuncis en el 
Butlletí oficial de la província de Tarragona i Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
APROVACIÓ DE L’ACABAMENT DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC REGULAR DEL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS D’ÚS 
GENERAL AL MUNICIPI D’AMPOSTA. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 de desembre de 2003, va adoptar 
l’acord d’adjudicació del servei públic regular del transport urbà de viatgers d’ús general 
en el municipi d’Amposta mitjançant la modalitat de concessió a la mercantil HIFE, SA. 
Atenent que la clàusula 3 del Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques 
reguladores del procediment per l’adjudicació, determina que la durada del contracte  serà 
de deu anys, amb la possibilitat de pròrrogues successives del mateix per períodes de cinc 
anys fins un màxim de 25 anys. 
Atenent que la pròpia clàusula 3 estableix que l’empresa adjudicatària del servei deurà, si 
l’Ajuntament així ho estima oportú, prestar el servei durant un període màxim de sis mesos 
addicionals a la data de l’acabament del contracte. 
Atenent que es considera adient no prorrogar el contracte, sinó procedir a l’obertura d’un 
nou procediment per l’adjudicació de la gestió del servei. 



El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Comunicar a l’empresa HIFE, SA., que el proper dia 31 de desembre de 2013, el 
contracte per la gestió del servei públic regular del transport urbà de viatgers d’ús general 
en el municipi d’Amposta restarà extingit, d’acord amb allò que disposa la clàusula 30.1 
del Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques reguladores del 
procediment per l’adjudicació del contracte. 
SEGON. En aplicació del que disposa la clàusula 3 del Plec de clàusules econòmiques, 
administratives i tècniques reguladores del procediment per l’adjudicació, l’empresa 
adjudicatària deurà prestar el servei durant un període de cinc mesos addicionals, període 
que finalitzarà el proper dia 31 de maig de 2014. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei, Intervenció de fons i 
Secretaria. 
 
APROVACIÓ DE LA FIXACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014. 
Atenent que mitjançant Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost s’estableix el calendari 
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2014. 
Atenent que cada municipi ha de formular proposta per la fixació de les dues festes 
locals, als efectes de que es pugui dictar l’Ordre de festes locals a Catalunya per a l’any 
2004. 
Atenent que la proposta de fixació de festes locals ha de ser formulada pel Ple de la 
Corporació, d’acord amb el que determina l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 
28 de juliol. 
Vista la proposta formulada al respecte per la Comissió informativa municipal de mitjans 
de comunicació i comerç, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la proposta de determinació com a festes locals d’Amposta per a 
l’any 2014, els dies 9 de juny (Pasqua granada) i 5 de desembre. 
SEGON. Traslladar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
ADHESIÓ A L’ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES 
ATURADES. 
Vista l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt 
Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que 
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2013, publicada al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6455 del 
dia 6 de setembre de 2013. 
Atès que la base 6.3 de les esmentades determina que la sol·licitud ha d’indicar si al 
contractació de les persones aturades es farà d’acord amb el conveni col·lectiu o acord 
retributiu. 
Atès l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la 
prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del 
programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, subscrit el 
passat dia 25 de juliol de 2013 per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de 
Treballadors de Catalunya i la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del 



Departament d’Empresa i Ocupació, amb la finalitat d’establir la retribució de els 
persones aturades que participen en les accions d’experiència laboral i formació del 
programa Treball i Formació, desenvolupat a l’àmbit territorial de Catalunya i en el 
marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, que siguin contractades per les entitats locals de Catalunya, amb la doble 
finalitat d’incentivar llur contractació, així com de millorar-ne la qualitat mitjançant la 
garantia de suficiència retributiva. 
Atès que l’acord cinquè preveu que els entitats locals de Catalunya podran adherir-se a 
l’acord abans esmentat mitjançant l’acord de l’òrgan de govern competent. 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Amposta d’acollir-se a la convocatòria del 
Programa mixt Treball i Formació amb aplicació de l’acord retributiu a que abans s’ha 
fet referència. 
Atenent que s’ha donat compte de la voluntat municipal d’adherir-se a l’acord indicat a 
la representació dels treballadors de l’Ajuntament i a la vista de l’informe de la 
Comissió informativa municipal de personal, règim interior i noves tecnologies, el Ple 
de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a l’Acord relatiu a la 
contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites 
com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació 
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, subscrit el passat dia 25 de juliol de 
2013 per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de Treballadors de 
Catalunya i la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i 
Ocupació. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la signatura de 
la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Secretaria d’Ocupació i Relacions 
Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació, Departament de personal i Regidoria 
de polítiques actives d’ocupació. 
 
SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADOR. 
Vista la petició formulada pel treballador A.M.A, sol·licitant la declaració de 
compatibilitat per la realització de les tasques de professor universitari associat del Grau 
de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport durant el primer semestre del curs 2013-2014 
amb una dedicació de 4 hores setmanals amb l’horari següent: dimarts de 8,00 a 10,00 
hores i dijous de 12,00 a 14,00 hores. 
Atenent que el Sr. A.M.A, va ser contractat per l’Ajuntament d’Amposta mitjançant 
acord adoptat per la Junta de Govern Local de 10 de gener de 2007 com a Director del 
Centre de tecnificació esportiva de els Terres de l’Ebre. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 21 de juny de 2013, va 
declarar la compatibilitat del treballador esmentat per a l’exercici de l’activitat privada 
per compte propi com treballador autònom per la gestió de l’arranjament 
d’embarcacions de rem d’alta competició i venda de recanvis, durant una hora setmanal, 
normalment en dissabtes al matí.  
Atenent que l’autorització de compatibilitat va ser atorgada amb les condicions 
següents: 



• Jornada: la suma de la jornada de l’activitat publica principal i la privada no podrà 
superar la jornada ordinària de l’administració incrementada en un 50%. 

• Horari: el sol·licitant deurà donar estricte compliment a l’horari del lloc de treball 
que ocupa. 

• Efectes econòmics sobre les retribucions: el sol·licitant no ocupa lloc de treball que 
comporta la percepció d’un complement específic per factor d’incompatibilitat o 
concepte equiparable, per tant no haurà alteració en les seves retribucions. 

• En cap cas podrà desenvolupar l’activitat privada per a la qual se li reconeix la 
compatibilitat en els assumptes en que s’estigui intervenint, s’hagi intervingut en els 
darrers dos anys o hagi d’intervenir per raó del seu lloc públic. En especial s’inclou 
en aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a les 
quals s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del seu lloc de treball en 
aquest Ajuntament. 

Atenent que l’article 16.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre disposa que no es 
podrà autoritzar o reconèixer  compatibilitat al personal funcionari, al personal eventual 
i al personal laboral quan les retribucions complementàries que tinguin dret a percebre 
de l'apartat b) de l'article 24 del present Estatut incloguin el factor d'incompatibilitat al 
retribuït per aranzel i al personal directiu, inclòs el subjecte a la relació laboral de 
caràcter especial d'alta adreça.” 
Atenent que l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 53/1984 exceptua de la prohibició 
enunciada a l'apartat 1 les autoritzacions de compatibilitat per exercir com a Professor 
universitari associat en els termes de l'apartat 1 de l'article 4t. 
Atenent que l’article 4.1, disposa que podrà autoritzar-se la compatibilitat, complertes 
les restants exigències d'aquesta Llei, per a l'acompliment d'un lloc de treball en l'esfera 
docent com a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de 
temps parcial i amb durada determinada. 
Atenent que el règim aplicable en matèria d’incompatibilitats per als municipis de 
Catalunya ha de ser la legislació aprovada pel Parlament de Catalunya, en aquest cas la 
Llei 21/1987 de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat en tots aquells aspectes que, com així reconeix el  
Tribunal Constitucional, no estan en contra de la norma bàsica de l’Estat representada 
per la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques. 
Atenent els límits que per la declaració de compatibilitat resulten de la Llei 21/1987 de 
26 de novembre tant pel que fa a jornada i horari com a les retribucions del personal 
sol·licitant. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del 
Grup del PSC – PM i el vot en contra del membre del Grup de PxC, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat del treballador A.M.A per la realització de les 
tasques de professor universitari associat del Grau de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport durant el primer semestre del curs 2013-2014 amb una dedicació de 4 hores 
setmanals amb l’horari següent: dimarts de 8,00 a 10,00 hores i dijous de 12,00 a 14,00 
hores. 
SEGON. L’exercici de l’activitat docent com professor associat resta condicionada a 



que aquesta no suposi modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs, 
havent-se de donar estricte compliment en ambdós llocs. 
TERCER. Ordenar que la resolució de compatibilitat per desenvolupar aquesta activitat 
docent s’inscrigui en el registre de personal. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que el Grup de PxC ha votat en contra per considerar 
que la proposta no compleix la Llei, d’acord amb l’informe que va emetre en el seu 
moment la Secretària general de la Corporació respecte la declaració de compatibilitat 
de diferents empleats municipals. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que amb l’abstenció del Grup del PSC – PM manté 
la seva posició respecte els acords sobre declaracions de compatibilitat adoptat. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta si el treballadors deurà complir la jornada i 
l’horari, responent el Secretari que és evident que deurà complir la seva jornada i amb la 
propera aprovació dels horaris del personal es deurà tenir en compte la declaració de 
compatibilitat que s’aprovi per poder respectar els dos horaris. El Sr. Tomàs diu que el 
treballador és un dels que percep un complement de productivitat de major quantia i 
pregunta si l’autorització de compatibilitat repercutirà sobre aquest incentiu de 
productivitat o és mantindrà en el mateix import. El Sr. Alcalde respon que com ja ha 
explicat en altres ocasions, el complement de productivitat serà objecte d’anàlisis a 
partir del catàleg de llocs de treball que s’està confeccionant i la seva valoració. 
Respecte el treballador ha de dir que no hi havia a Amposta cap altre professional que 
complís les condicions necessàries per poder impartir les classes i que de no haver estat 
ell se n’hauria d’haver escollit un altre de fora, essent d’interès per al municipi que, com 
a Director del Centre de Tecnificació, també pugui impartir classes. El Regidor Sr. 
Tomàs diu que en cap moment de la seva intervenció ha dit res sobre la capacitat del 
treballador, l’únic que ha demanat és que es doni solució al tema de l’incentiu de 
productivitat, responent el Sr. Alcalde que en aquest assumpte ell sempre respon igual a 
la mateixa pregunta, remetent-se al catàleg de llocs de treball i la seva valoració. 
 
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2012. 
Complimentat el tràmit legal d’exposició al públic de dit Compte General, previst a 
l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i no havent-se presentat reclamacions al mateix, 
Vist el dictamen favorable de la Comissió especial de comptes, 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 i dels 3 membres del Grup del PSC – PM i l’abstenció del membre 
del Grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament d’Amposta corresponent a 
l’exercici econòmic 2012 en els termes que consten a l’expedient, integrat pels comptes 
anuals del propi Ajuntament, de les seves societats mercantils de capital íntegrament 
municipal (Hospital Comarcal Amposta, GURSAM) i la documentació complementària 
legalment establerta. 
SEGON. Rendir al Tribunal de Comptes els comptes aprovats. 
 
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ENVIADA AL MINISTERI D'HISENDA I 



ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, RELATIVA A L'EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DEL SEGON TRIMESTRE DE 2013, EN COMPLIMENT DE 
L'ARTICLE 4 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, D'ESTABILITAT I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA I L'ARTICLE 16 DE LA ORDRE HAP/2105/2012, 
DE 1 D'OCTUBRE. 
Tot seguit es dóna compte de l’informe emès per Intervenció de fons que diu: 
“I. Antecedents. 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del 
funcionament de les Administracions Públiques. A l’article 6 s’estableix l’obligació de 
les Administracions Públiques de subministrar tota la informació necessària per al 
compliment de les disposicions de dita llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el 
seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments comptables, 
així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades. 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, ha desenvolupat les obligacions de subministrament de 
informació previstes en la LOEPSF. Concretament, l’article 16 recull les obligacions 
trimestrals de informació de les entitats locals. 
Atenent a la disposició transitòria única de la Orden, aquest article ha entrat en vigor el 
dia 1 de gener de 2013.  
L’article 4 de la Ordre imposa la centralització del compliment de la obligació de 
remissió i recepció de informació “En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat 
que exerceixi les seves funcions”. 
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 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
� Reial Decret Llei 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 

primer del títol sisé de la Llei 39/1988. 
� Ordre EHA 365/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals. 
� Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera. 
� Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012. 
III. Informe. 
1. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF, i el desenvolupament del 
mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, concretament els articles 4 i 16 de la 
mateixa, aquesta Interventora ha complert amb la seva obligació de remissió de 
subministrament de la informació trimestral corresponent al segon trimestre de 2013, en 
temps i forma, el darrer 3 de setembre de 2013. Havent-se tramés la totalitat de la 
informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públicas a través de la 
plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al present 
informe justificant de la remissió. 



2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de remissió, és part 
de la que es recull a l’article 16 de la Ordre HAP/2105/2012, i s’ha materialitzat en els 
formularis que ha dissenyat la Subdirección General de Estudios Financieros y 
Financiación de las Entidades Locales, complimentats a través de la Oficina Virtual 
abans citada. S’adjunta còpia impresa dels formularis remesos.  

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades 

Datos presupuestarios 

Resumen Clasif. Económica 

Desglose Ingresos corrientes 

Desglose Ingresos de capital y financieros 

Desglose Gastos corrientes 

Desglose Gastos de capital y financieros 

Calendario, Presupuesto de Tesoreria y cuantías de necesidades de 
endeudamiento 

Remanente de tesorería 

Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución) 

Anexos información 

F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos 
con normas SEC 

F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto 
 
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la 
Corporación 

2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades 

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas 

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.3 Resumen análisis Regla del Gasto 

4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 

3. En relació a la informació subministrada i les previsions d’evolució de les 
Obligacions Reconegudes Netes i dels Drets Reconeguts Nets en relació al tancament de 
l’exercici, aquestes previsions s’han realitzat partint de les dades vigents a 30/06/2013 i 
analitzant l’evolució tendencial dels darrers anys. Concretament, pel que respecta a les 
Obligacions Reconegudes Netes, s’ha previst l’execució del 100% del Pressupost 
definitiu a dita data. Pel que fa als Drets Reconeguts, s’ha partit de un informe facilitat 
pel Cap de l’Oficina de Gestió Tributària en el qual es detalla les previsions a 
31/12/2013 dels impostos i multes. En relació a la resta de conceptes d’ingrés, aquesta 



s’ha realitzat partint de les dades a 30 de juny i realitzant una previsió tendencial atenent 
a l’evolució dels darrers anys. 
IV. Conclusions de l’informe d’avaluació. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de juny de 2013, i amb 
les estimacions i càlculs realitzats en base als mateixos, l’Ajuntament d’Amposta 
compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària així com amb l’objectiu de la regla 
de despesa.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
INFORME COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2044, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN 
OPERACIONS COMERCIALS, RELATIU AL SEGON TRIMESTRE DE 2013. 
A continuació es dona compte de l’informe conjunt d’Intervenció  Tresoreria que diu: 
“Els funcionaris que subscriuen en l’exercici de les funcions contemplades als articles 
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 4 i 5 del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, INFORMEN: 
1. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu article tercer modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, sobre terminis de pagament a contractistes i resta de 
proveïdors per part de l’Administració Pública i en concret, entre altres, la seva 
disposició addicional octava establint que “Entre l’u de gener de 2012 i el 31 de 
desembre de 2012 el termini en què les Administracions tenen obligació d’abonar el 
preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 serà dintre dels 
quaranta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels 
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte”. 
2. Que a l’apartat 3 de l’article quart de la referida Llei 15/2010 s’estableix que: “Els 
Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament 
el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint 
el termini”. 
Agregant l’apartat 4 de dit article quart que: “Sense perjudici de la seva possible 
presentació i debat en el Ple de la Corporació local, dit informe haurà de remetre’s, en 
tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 
àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius 
Estatus d’Autonomia, tinguin atribuïda la funció de tutela financera de les Entitats 
locals. Dits òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes”.  
3. Que en l’apartat quatre de l’article cinquè de la Llei 15/2010 s’estableix que: “La 
Intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
incorporarà al informe trimestral a elevar al Ple regulat en l’article anterior, una 
relació de les factures o documents justificatius respecte dels quals hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el citat registre i no s’hagin tramitat els 



corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor les absències de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies 
comptats des del dia de la reunió en què tingui coneixement de dita informació, 
publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que li hagin 
presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació” . 

Conseqüentment s’uneixen al present informe els següents resums referits al segon 
trimestre de 2013 tant d’aquest Ajuntament com de les seves societats municipals 
Hospital Comarcal d’Amposta i GURSAM: 

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

hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació. “ 

El Ple de l’Ajuntament, vist l’informe conjunt d’Intervenció - Tresoreria de data 5 de 
setembre de 2013, corresponent al segon trimestre de 2013, 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 30 de 
setembre 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. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA D’AMPOSTA PER INTEGRAR 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA A LA CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCA L I 
REGIONAL DE LA URV. 
Tot seguit es dóna lectura a la moció següent: 
“Atès que la ciutat d’Amposta compta amb un Centre de Tecnificació Esportiva de 
caràcter poliesportiu i plenament consolidat, ha estat distingida recentment amb el segell 
de Destinació de Turisme Esportiu que certifica l’Agència Catalana de Turisme i que 
acull els estudis universitaris de Ciències de l'activitat física i l'esport; 
Atès que el terme municipal d’Amposta bressola un entorn natural que, d’altra banda, 
forma part de la marca Ebrebiosfera, de caractarístiques molt singulars que permeten 
desenvolupar-hi activitats turístiques vinculades a la pràctica d’activitats físiques i 
esportives; 
Atès que des del Grup Municipal d'Esquerra d'Amposta considerem estratègic per a 
l’economia de la nostra ciutat promoure iniciatives de l’àmbit esportiu i, en especial, del 
sector del turisme actiu; 



Atès que la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URV s’ocupa, precisament, 
d’impulsar activitats de diagnosi i planificació estratègica del territori a partir de 
l’anàlisi de les economies locals i d’efectuar treballs de recerca que millorin el 
coneixement sobre aspectes econòmics d'interès per a la demarcació de les Terres de 
l’Ebre;  
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Proposar a la Universitat Rovira i Virgili la integració de l’Ajuntament d’Amposta a la 
Càtedra d’Economia Local i Regional, amb l’objectiu d’aprofundir en les estratègies de 
dinamització econòmica mitjançant la promoció del turisme actiu.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Adam Tomàs en els termes en que ha estat presentada. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta que el Grup de PxC votarà a favor de la moció. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya demana que es clarifiqui quines obligacions comportarà 
la integració, responent el Sr. Tomàs que la proposta es de integrar-se i les obligacions 
derivaran del que es demani per l’Ajuntament que es faci, supeditat a la disponibilitat de 
recursos per demanar-ho. 
El Sr. Alcalde diu que d’entrada la integració no deuria suposar cap despesa. 
El Sr. Espanya demana que les possibles comandes que es realitzin en un futur es passin 
prèviament per la Comissió informativa corresponent. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU també donarà suport a la moció indicant que per 
part del Regidor d’Ensenyament es realitzaran els contactes amb els representants de la 
Càtedra per tractar de les relacions futures. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat acorda 
aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC SOBRE LA CREACIÓ DE PUNT DE 
TROBADA A LA WEBB DE L’AJUNTAMENT PER COMPARTIR VEHICLE. 
A continuació es dóna compte de la moció que es transcriu literalment: 
“Aquest sistema ja està en marxa a Vendrell, la iniciativa la impulsa la regidoria de 
Medi Ambient, que destaca que a més de l’estalvi econòmic, també suposa un benefici 
per al medi ambient, ja que evita la mobilitat de cotxes. 
En la web de l’ajuntament els interessats en al iniciativa poden oferir els desplaçaments 
que normalment fan o van a iniciar de forma esporàdica, per si un altre veí pot 
interessar-li. Pot ser d’interès per a veïns que es desplacin per la comarca, però també 
per anar a Tarragona o Barcelona per estudiar per exemple. També el projecte ajuda a 
establir llaços veïnals. 
Això ja ho podem trobar al facebook, per exemple (car pooling). El que volem és des de 
l’ajuntament dotar el projecte d’una major confiança, seguretat i difusió. 
PRIMER. Crear un punt de trobada a la web de l’ajuntament per compartir cotxe per a 
desplaçaments habituals o esporàdics. 
SEGON. Fer la màxima difusió i publicitat.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Germà Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM reco0lzarà la moció, si be 
exposa que havent-hi diferents iniciatives en la mateixa línia, seria millor que des de 
l’Ajuntament es fes difusió de les existent enlloc de crear-ne una de nova. 



El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta s’abstindrà en la 
votació. 
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré indica que el Grup de CiU, sense més consideracions 
votarà en contra de la moció. 
Amb les intervencions ressenyades el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot a 
favor dels 3 membres del Grups del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC, 
l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra i el vot en contra dels 11 membres del 
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA D’AMPOSTA PER GARANTIR LA 
PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS A L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat redactada el Regidor Sr. Adam Tomàs. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PXC. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC –PM recolzarà la moció dient 
que està en la línia d’afavorir la participació, semblant a la que va presentar el seu Grup 
respecte la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns i a la que Esquerra no va 
donar suport. El Regidor Sr. Tomàs replica dient que el Sr. Espanya sap perfectament la 
forma en que va presentar-se la moció indicada i els motius del no suport del Grup 
d’Esquerra. 
El Sr. Alcalde formula una esmena a la moció en el sentit d’acceptar l’acord d’invitar 
als representants de les associacions a les sessions de les comissions de serveis i cultura 
i festes 1 cop a l’any en la forma que es decideixi en les pròpies comissions, sense 
necessitat de modificar el Reglament orgànic municipal. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar pregunta si la comissió d’urbanisme resta exclosa per 
algun motiu, responent el Sr Alcalde que les dues esmentades són aquelles on es tracten 
els assumptes que més poden afectar a la ciutadania, mentre que si hi ha un interès 
concret en algun tema es pot demanar. El Sr. Ciscar diu que seria millor que foren les 
mateixes associacions les que demanin a quines comissions volen participar. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la proposta de l’Alcaldia li sembla correcta i que si 
alguna associació proposa un tema concret que correspongui a la comissió d’urbanisme 
se la pugui invitar a aquesta en concret. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
prestar la seva aprovació a la moció presentada que, amb la incorporació de l’esmena 
proposada per l’Alcaldia i la resta de Grups municipals resta amb la redacció següent: 
“Atès que el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix en l’article 158, sobre les 
associacions de veïns, que aquestes entitats, constituïdes per a la defensa dels interessos 
generals o sectorials dels veïns, tenen la consideració d'entitats de participació 
ciudadana i que, amb relació al municipi, per acord del ple, les associacions tenen dret a 
rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès, elevar propostes 
d'actuació en l'àmbit de les matèries de competència municipal, formar part dels òrgans 
de participació i intervenir en les sessions del ple i de les comissions d'estudi, d'informe 
o de consulta en els supòsits específics que es determinin; 



Atès que en el decurs de la legislatura molts particulars i representants d’associacions de 
veïns ens han adreçat suggeriments i queixes relacionats amb el manteniment dels 
elements urbanístics de la ciutat i d’altres, de caràcter més complex, com ara 
l’acumulació d’aigües pluvials en indrets concrets o la necessitat de suprimir barreres 
arquitectòniques de tipus urbanístic; 
Atès que correspon a l’Ajuntament d’Amposta vetllar pel correcte manteniment de 
l’enllumenat públic, la neteja viària, la pavimentació i conservació de les vies públiques, 
la recollida i el tractament de les escombraries, així com altres assumptes relacionats 
amb la seguretat ciutadana. 
Atès que l’article 47 del  Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Amposta 
preveu la possibilitat d’assistència a les sessions de les comissions informatives de 
persones alienes a la comissió per tractar assumptes d’interès. 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
1. Invitar les presidències de les associacions de veïns d’Amposta a participar en les 
sessions de les comissions informatives de caràcter permanent de serveis i manteniment 
i cultura i festes i a exposar, almenys un cop a l’any, les prioritats del barri i les millores 
que considerin adients. 
2. Si alguna associació proposa un tema concret que correspongui a la comissió 
d’urbanisme se la podrà invitar a aquesta comissió per tractar dit tema.” 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA D’AMPOSTA SOBRE 
L’EXPANSIÓ DEL CARAGOL POMA. 
A continuació es dóna compte de la moció que diu: 
“Atès que durant el mes de juliol d’enguany es van detectar els primers exemplars de 
caragol poma a la xarxa de reg de l’hemidelta dret de l’Ebre, prop dels Ullals de 
Baltasar, i que aquesta plaga ja afecta en l’actualitat tots els municipis del Delta; 
Atès que evitar l’expansió del caragol poma, una de les espècies invasores més 
perjudicials del planeta, representa un repte transcendental per als arrossaires del delta 
de l’Ebre i que només amb el suport de l’administració es podrà garantir el seu fre i, per 
tant, la supervivència del cultiu de l’arròs; 
Atès que el terme municipal d’Amposta inclou una part important de sèquies afectades 
inicialment per aquesta espècie invasora i que l’aplicació del Pla d’Acció per al Control 
del Caragol Poma al Delta de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya ha estat insuficient i, 
per aquest motiu, lluny de cessar el perill que representa la seva ràpida proliferació, 
s’han malmès moltes hectàrees d’arròs de l’hemidelta esquerre de l’Ebre; 
Atès que les iniciatives que ha dut a terme el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient, com ara prohibir la circulació, el comerç, la cria i la tinença de caragol 
poma, conjuntament amb els pocs recursos econòmics que ha destinat a frenar la plaga, 
els quals equivalen al 13,67 % de la inversió que han fet en els darrers dos anys les 
administracions públiques, han estat insuficients per evitar-ne l’expansió i el control; 
Atès que, a principis d’aquest mes de setembre, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya va 
reconèixer la necessitat d’efectius i de recursos econòmics per combatre el caragol 
poma a l’hemidelta dret de l’Ebre; 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 



1. Instar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya a accelerar els tractaments més adients per frenar 
l’expansió de la plaga del caragol poma a l’hemidelta dret de l’Ebre.  
2. Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que destini els 
recursos econòmics necessaris per garantir l’extinció de la plaga del caragol poma al 
delta de l’Ebre. 
3. Instar la Comissió Europea a accelerar la tramitació de la proposta legislativa per 
combatre les espècies invasores que afecten la Unió Europea i incloure el caragol poma 
a la llista de les 50 espècies més problemàtiques.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Adam Tomàs en els seus propis termes. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar, manifesta el suport del Grup de PxC, si bé diu que no 
entén que la moció hagi estat defensada pel Sr. Tomàs quan en el Grup d’Esquerra hi ha 
un Regidor, el Sr. Forcadell, expert en l’assumpte a qui li agraeix les explicacions que li 
ha donat sobre aquest assumpte. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció, 
considerant aquest un tema molt greu derivat d’haver-se atorgat autorització per la 
realització d’una activitat en un indret molt sensible. Destaca l’actuació de l’Ajuntament 
de Sant Jaume d’Enveja en el control dels vehicles susceptibles de propagar la plaga que 
creuen pel pont entre Deltebre i Sant Jaume i demana es pugui prendre en consideració 
aquesta mateixa iniciativa per part de l’Ajuntament d’Amposta respecte el pont de la 
CN-340. 
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré expressa el suport a la moció de Grup de CiU i 
l’interès en combatre una plaga molt invasiva que allà on s’ha instal·lat no s’ha 
aconseguit eradicar. L’Ajuntament d’Amposta també vigila l’accés pel pont penjant, si 
bé considera que aquesta mesura no serà tant efectiva com la de l’Ajuntament de Sant 
Jaume en quan al volum de vehicles. Segueix explicant que s’ha efectuat una inspecció 
per part de la CEE i que s’ha convocat una reunió al Ministeri de totes les parts 
implicades per aconseguir recursos amb els que combatre la plaga i també informa de 
les actuacions que té previstes realitzar la Comunitat de regants d’inundació de zones 
afectades amb aigua salada on sigui possible pel nivell del terreny i assecar les zones 
altes que no es puguin inundar amb aigua salada. 
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA D’AMPOSTA PER GARANTIR EL 
DRET A L’ALIMENTACIÓ I FRENAR LA MALNUTRICIÓ INFANT IL. 
Seguidament es dóna lectura a la moció que es transcriu: 
“Atès que l’actual situació de crisi econòmica està abocant a una part de la població a 
haver d’acudir a l’ajuda d’entitats socials per poder tenir accés a un àpat digne i que 
molts infants es troben a les portes de patir els efectes d’una alimentació insuficient; 
Atès que l’alimentació és un dret reconegut internacionalment i l’administració local pot 
promoure accions per eradicar la fam entre els col·lectius més desafavorits, així com 
incentivar la protecció dels infants més vulnerables a patir malnutrició; 
Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó, va presentar a principis del 
passat mes d’agost l’Informe sobre la Malnutrició Infantil a Catalunya, que constata que 



aquest sector de la població pateix privacions alimentàries i, més recentment, ha 
demanat als representants polítics que elaborin solucions a la malnutrició infantil, tot 
reformulant les polítiques públiques vigents per combatre aquesta problemàtica; 
Atès que en el municipi d’Amposta entitats com Càritas, Creu Roja i Siloé estan 
desenvolupant una activitat d’enorme vàlua perquè moltes persones puguin menjar cada 
dia, però els recursos amb els quals compten són insuficients per fer front a una 
demanda que creix al mateix ritme que les xifres de l’atur;  
Atès que la reducció dels fons procedents del Pla d’Ajuda Alimentària de la UE es 
podria agreujar encara més a partir de l’any 2014, ja que la proposta de la Comissió 
Europea preveu destinar 2.500 milions d’euros a aquest Pla entre els anys 2014 i 2020, 
cosa que representa 357 milions d’euros anuals enfront dels 500 actuals, és a dir, una 
reducció de fons del 30 %; 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. Definir, conjuntament amb les entitats de la nostra ciutat acreditades com a banc 
d’aliments i altres agents que es considerin adients, un Pla local per garantir el dret a 
l’alimentació de la població d’Amposta.  
2. Prioritzar, en el Pressupost de 2014, les necessitats econòmiques que es quantifiquin 
en aquest Pla per fer front a l’afluència creixent d’usuaris dels bancs d’aliments locals i 
garantir el funcionament ininterromput dels menjadors escolars amb la finalitat de 
frenar la malnutrició infantil.  
3. En el cas que es detectin necessitats de caràcter urgent, complementar l’aportació 
econòmica d’enguany de l’Ajuntament d’Amposta a Càritas, Creu Roja i Siloé.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Adam Tomàs  
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC, si be fa notar que el 
finançament no pot dependre exclusivament dels recursos municipals, sinó que s’han de 
demanar recursos a altres administracions per poder finançar les competències que 
s’assumeixen sense que pertoquin. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció, 
fent notar que les necessitats del dia a dia les cobreixen les 3 associacions indicades; 
però, seria convenient preveure les necessitats mitjançant un pla del qual reconeix la 
seva dificultat. Acaba aprofitant per demanar la participació en els diferents actes 
organitzats per les associacions en aquest sentit, com el que es farà el proper dissabte. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU no donarà suport a la moció, per quant ja existeix 
un protocol d’actuació en aquest aspecte on estan recollits els possibles cassos de 
malnutrició. L’Ajuntament actua de forma preventiva, demanant informació a totes les 
escoles del municipi per determinar els possibles casos que s’han de comunicar de 
forma immediata als serveis socials municipals per donar solució. D’altra banda explica 
que es dona suport permanent a les entitats que actuen en aquest camp i, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, es plantejarà l’atorgament d’un nou ajut abans de final 
d’any, encara que l’Ajuntament no pot assumir fer front a tots els casos que es puguin 
donar. El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el pla que proposen va més enllà del 
protocol explicat, la seva proposta no posa damunt la taula l’actuació que es realitza per 
l’Ajuntament, sinó que demana la realització d’un pla més complert que el protocol, 
respon el Sr. Alcalde que en base a l’informe dels Serveis socials municipals es pot 



concloure que el pla que es demana ja existeix i s’aplica, per tant ratifica la negativa al 
recolzament de la moció. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot a favor 
dels 6 membres del Grup d’Esquerra, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i 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 PXC PER POSAR EN MARXA EL PLA PILOT 
“HABITATGES INCLUSIUS”. 
A continuació es dóna lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“L’ajuntament de Cambrils són pioners en aquesta iniciativa municipal al territori 
tarragoní, ells han presentat aquest programa “habitatges inclusius” que coordinat per al 
regidoria de benestar social, salut i família, ha permès organitzar una oferta de pisos de 
lloguer social que beneficia tant a propietaris com les possibles famílies residents. 
Amb objectiu d’ajudar aquelles famílies amb dificultats per accedir a un habitatge i 
problemàtiques laborals i socials, l’Oficina Tècnica del Pla d’Inclusió Social 
conjuntament amb la Borsa d’Habitatge de Cambrils han posat en marxa aquest pla que 
té com a finalitat el foment d’acords amb propietaris particulars per a cedir les seves 
vivendes temporalment, durant un any, per a destinar-les a famílies amb dificultats 
econòmiques, a un preu d’entre 150-250 €/mensuals. 
Als propietaris se’ls bonificarà l’IBI i la taxa de brossa. 
A canvi, als propietaris particulars que participen en el programa, se’ls oferirà la 
bonificació dels tributs municipals de l’IBI i de els escombraries de l’any de cessió de 
l’habitatge, per tal que tot i veure minvats els ingressos de lloguer, tinguin un avantatge 
econòmic a l’hora de participar en el programa “Habitatges inclusius”. 
Els habitatges que s’incloguin al Pla seran gestionats des de la Borsa d’Habitatge de 
Cambrils i, aquesta també facilitarà una assegurança de defensa jurídica i un a de 
multirisc, que va a càrrec de la Generalitat, com a al resta de propietaris que lloguen els 
pisos mitjançant aquest servei. 
Les famílies s’hauran de comprometre a cercar feina. 
Per la seva banda, les famílies beneficiàries d’aquests habitatges hauran de 
comprometre’s amb un pla de treball socio-laboral segons la situació de cada cas, que 
comptarà amb el seguiment de l’Oficina tècnica i de la col·laboració dels departament 
de Polítiques Actives d’Ocupació, encarregat de els gestions per aconseguir la inserció 
en l’àmbit laboral. 
Actualment l’experiència comença amb 3 habitatges cedits per particulars i s’espera que 
aquest nombre pugui incrementar-se progressivament, una vegada es doni a conèixer la 
campanya i se’n coneguin les primeres avaluacions. 
L’Oficina Tècnica d’Inclusió Social de Cambrils. 
Entre les funcions de l’Oficina Tècnica d’Inclusió Social hi ha la d’impulsar actuacions 
pilot encarades en fomentar el treball transversal i en xarxa dins el propi consistori per 
tal d’aconseguir un municipi més inclusiu, més participatiu i més democràtic. 
En aquesta experiència pilot estan implicats els departaments de Joventut com a 
departament que gestiona el Servei de la Borsa d’Habitatge, que s’encarregarà de la 
gestió de les vivendes; el de Benestar Social i Família on s’ubiquen els serveis socials, 



que s’encarregarà de la part de la inserció social de les famílies; i el de Polítiques 
Actives d’Ocupació des d’on es gestionen els serveis de recerca de feina. 
PRIMER. Fer un estudi per tal de poder posar en marxa aquest pla pilot “habitatges 
inclusius”, adaptant-ho a les nostres característiques. 
SEGON. Fer la màxima difusió possible del programa.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Germà Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya, manifesta que el grup del PSC – PM, tot i els dubtes 
que se li plantegen sobre la moció, li donarà suport, per quant només demana fer un 
estudi sobre la possibilitat d’implantació del programa. Cas que s’aprovi hi ha aspectes 
que s’han de resoldre, com ara: el preu de lloguer, ja que 250 €/mes és un preu de 
mercat o la bonificació de tributs i la forma de la seva aplicació. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta s’abstindrà en la 
votació. 
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré manifesta el vot en contra del Grup de CiU. 
Amb l’anterior, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot a favor dels 3 membres 
del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del 
Grup d’Esquerra i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU, acorda rebutjar la 
moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC – PM PER LA MILLORA DE LA 
CARRETERA DE POBLE NOU A SANT CARLES DE LA RÀPITA. 
Finalment es dóna compte de la moció que diu: 
“Des de fa més de 10 anys existeix un consens entre tots els municipis del Delta i la 
Generalitat de Catalunya per realitzar una infraestructura llargament reivindicada, 
anomenada en el seu moment Anell Viari del Delta. Aquesta via, que ens consta que te 
una bona part del projecte executiu redactat, contempla una millora de les carreteres que 
comuniquen els pobles del Delta entre ells, consistent en la seva ampliació i la dotació 
d’un carril bici paral·lel. 
Al maig del 2008, bona part del veïns del Poble Nou es van manifestar tallant 
pacíficament la carretera, tot reclamant l’execució del tram que els connecta fins Sant 
Carles de la Ràpita, atès el cada cop més important volum de turistes que la usaven 
durant els mesos d’estiu i per la perillositat que suposava tant per als habitants com per 
als visitants, per la reduïda amplada de la calçada. 
Rara és la setmana de l’estiu que no es produeix algun incident, en el millor dels casos 
sortides de vehicles de la via que fan cap als desaigües i arrossars que voregen la 
carretera. Normalment no s’han de lamentar desgràcies personals, però de tant en tant si, 
com ha passat aquest estiu en el que un jove rapitenc va perdre la vida al tram de la 
carretera pertanyent al terme municipal d’Amposta. 
Per aquest motiu, i vist que passen el anys sense que s’avanci en aquesta inversió ja 
“històrica”, el grup municipal socialista a l’ajuntament d’Amposta presenta la següent 
proposta d’acord: 

• Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, administració responsable de 
l’execució de l’Anella Viària del Delta, perquè concreti un calendari d’inici 
d’obres en la major brevetat possible, començant la millora de la xarxa viària del 
Delta pel tram Poble Nou – La Ràpita 



• Traslladar aquest acord a l’ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per si es volen 
sumar a la proposta.” 

Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Antoni Espanya. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar recorda que l’any 2008 els veïns de Poble Nou del Delta 
va realitzar un tall de la carretera i diu que donarà suport a la moció tot dient que la 
Generalitat de Catalunya es deuria replantejar la seva política d’inversions fent abans 
aquesta infraestructura que invertint en l’AVE a Figueres, si no les Terres de l’Ebre 
s’haurien de plantejar demanar la independència de Catalunya per la discriminació que 
sofreixen front la resta. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta votarà a favor de la 
moció. 
El Sr. Alcalde explica que juntament amb l’Alcalde de Sant Carles de la Ràpita van 
enviar un escrit al Conseller de Territori i Sostenibilitat recordant la necessitat i prioritat 
d’execució de l’obra de millora de la carretera. Tot i allò, el Grup de CiU donarà suport 
a la moció per quant un acord unànime del Ple de l’Ajuntament suposa un recolzament 
exprés a la petició formulada. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
prestar la seva aprovació a la moció transcrita. 
 
PRECS I PREGUNTES 
El Regidor Sr. Germà Ciscar formula les preguntes següents: 
1. Sobre la situació d’instal·lació de desfibril·ladors. El Sr. Alcalde respon que davant 
l’actuació de la Diputació de Girona de dotació d’aquests aparells a totes les poblacions 
de la demarcació amb un cost poc superior a 1 milió d’euros, s’ha posat en contacte amb 
ells per veure la fórmula i el sistema de funcionament, com també amb la Diputació de 
Barcelona qui manté la necessitat de que el Pla d’autoprotecció del municipi determini 
el lloc o llocs on han d’instal·lar-se anant l’adquisició dels aparells lligada a aquesta. El 
Sr. Ciscar diu que fa gairebé un any va aprovar-se la moció i encara no se n’ha instal·lat 
cap, quant amb un cost de 2.000 € s’ofereix l’aparell i la formació de 8 persones en el 
seu funcionament, el Sr. Alcalde diu que el Sr. Ciscar té raó en l’existència del retard i 
per tant es deurà donar la resposta en el mínim temps possible. 
2. Si al local situat al carrer Jacint Verdaguer 35 es desenvolupa alguna activitat i si 
aquesta disposa de llicència municipal. Respon el Sr. Alcalde que ja es va realitzar una 
primera actuació en aquest local arran l’execució d’obres sense llicència i ara amb 
motiu de la pregunta es realitzaran les inspeccions que corresponguin per esbrinar si es 
realitza activitat sense disposar de llicència municipal i s’actuarà en conseqüència. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les preguntes següents: 
1. La passada setmana va haver-hi un tall de subministrament d’aigua important en un 
indret on és el tercer tall en 4 anys, demana s’expliqui, El Sr. Alcalde després 
d’assenyalar que els talls d’aigua passen a Amposta com a la resta de municipis dona la 
paraula al Regidor delegat de serveis, Sr. Josep Antoni José, qui explica que no va ser 
un rebento de la xarxa, sinó que un tap existent al ramal on s’ha de connectar un futur 
by-pass es va despendre, l’empresa concessionària va realitzar una actuació ràpida per 
tal que l’afectació als 3000 usuaris (als que es va avisar mitjançant Ràdio Amposta) fora 
la mínima possible. 



2. Existència de previsió d’actuacions en arranjament de sots als carrers, el Sr. Alcalde 
diu que aquesta és una actuació que normalment es realitza després de les pluges de la 
tardor, havent-se establert un nou sistema d’arranjament emprant asfalt en calent. 
També es realitzarà la neteja d’embornals per permetre la més ràpida evacuació de 
l’aigua de pluja. 
3. Es va adquirir el compromís de realitzar durant enguany algun acte en 
commemoració del 75è. aniversari de l’arribada del front de guerra a Amposta, pregunta 
si està previst realitzar-ne. Respon la Regidora Sra. Maria del Mar Panisello que des del 
Museu de les Terres de l’Ebre s’estan preparat actes a partir del mes d’octubre. 
4. Es va demanar una auditoria sobre l’actuació Amposta Ciutats Digitals i encara no 
s’ha facilitat, pregunta com està. El Sr. Alcalde respon que una part dels informes ja 
estan realitzats, mancant el de Secretaria. Tant bon punt estiguin tots enllestits es 
facilitaran. 
5. Finalment pregunta si del deute de Futro Ciudad de Amposta, de 250.000 €, informat 
fa dos mesos, se n’ha pagat alguna part. El Sr. Alcalde respon que no disposa de les 
dades en aquest moment i no pot informar sobre el que s’ha preguntat. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta: 
1. S’ha donat la notícia que el Departament de Territori i Sostenibilitat té previst 
realitzar una inversió important en una rotonda a l’entrada de la Ciutat des de Sant 
Jaume d’Enveja, consideren que aquesta inversió seria millor en la construcció de 
l’estació d’autobusos i pregunta si s’ha plantejat al Departament aquest canvi de destí de 
la inversió. El Sr. Alcalde explica que la Direcció General de Carreteres té l’execució de 
la rotonda com un tema prioritari, ell també considera l’estació d’autobusos com una 
necessitat urgent i així ho ha manifestat repetidament i ho tornarà a fer en la propera 
reunió que ha de mantenir amb el Conseller; però, ignora com es realitza l’assignació de 
recursos per inversions dintre del Departament. 
2. El concurs de creditors  de l’empresa Lamicat com afectarà a Antena Tecnològica, 
respon el Sr. Alcalde que no ha de tenir cap efecte sobre el projecte, altra cosa seria 
sobre el posterior funcionament del Centre, per quant tindrà un possible client menys. 
3. En Comissió d’obres es va informar d’una reunió amb la Generalitat de Catalunya 
respecte el finançament del nou pavelló poliesportiu i demana informació sobre la 
mateixa. El Sr. Alcalde explica que per part de la Generalitat es manté la proposta de 
conveni a 3 bandes amb una aportació de 850.000 euros, essent la resta de la inversió a 
càrrec de l’Ajuntament, davant allò s’està readaptant el projecte, tot i allò i mantenint la 
voluntat de signar el conveni per part de la Generalitat, aquesta no pot assumir el 
préstec, i aquest deurà assumir-se per l’Ajuntament en la seva totalitat, com sigui que 
per la regla de la despesa no es pot realitzar una inversió superior a 1.600.000 euros, 
s’ha d’analitzar si s’accepta o no, ja que allò suposaria deixar de realitzar altres 
inversions, per aquets motiu es va demanar a la Generalitat un temps per respondre. 
4. Fan notar que es va demanar la creació d’una línia de subvencions per l’adquisició de 
llibres de text que no es va aprovar, s’han assabentat que al Consell Comarcal s’han 
presentat 240 sol·licituds de beca per aquesta finalitat, per tant demanen es pugui tirar 
endavant amb aquesta línia d’ajuts. El Regidor Sr. Josep Antoni José explica que en el 
tema de les beques no es disposarà de les dades reals fins el mes de novembre, les dades 
de les que disposa l’Ajuntament obtingudes directament de tots els Centres escolars del 
municipi diuen que no s’han detectat problemes importants en aquesta qüestió que 



aconsellin la posta en marxa de la línia d’ajuts indicada. 
5. Finalment acaba manifestant el suport a la vaga que estan realitzant els docents de les 
Illes Balears, sumant-se a les seves reivindicacions en contra de les polítiques que 
pretén aplicar el Govern de les Illes i demana que la resta de Grups municipals també 
s’hi sumin a aquest suport. El Sr. Alcalde diu que estan totalment d’acord en donar 
suport a dites reivindicacions respecte la llengua de tota les seva vida, que fins ara ha 
estat utilitzada i emprada en el sistema educatiu sense cap mena de tensió. 
 
URGÈNCIES: 
S’aprova per la unanimitat dels membres del Ple, la urgència de les qüestions no 
incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els següents 
acords: 
 
MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS A FAVOR DEL MANTEMNIMENT 
DE LES ACTIVITATS. 
Per unanimitat de tots els Grups municipal, el Ple de la Corporació, acorda aprovar la 
moció següent: 
“El bou brau és una de les aportacions més valuoses a la zootècnia mundial. Constitueix 
una raça única al món amb una importantíssim cabdal genètic, però sobretot, és el gran 
protagonista de la festa a les TE. 
És a les TE on es concentren un major nombre de ramaderies de brau i d’aquestes n’hi 
ha varies que superen els més de cent anys d’activitat ramadera, on les feines 
campestres de la “tienta”, marcada a foc dels animals o el sanejament són feines diàries, 
que aquest tipus de ramaderia ha de portar a cap per tal de seguir les directrius de 
l’autèntica criança d’una espècies com la del bou brau, que busca com a únic objectiu la 
selecció. 
Amb els anys aquestes ramaderies han buscat noves maneres de subsistir al brutal 
context de crisi econòmica que afecta al nostre país i han trobat una sortida que ajuda a 
pal·liar quest ofec econòmic, obrir les portes a un turisme de qualitat que han optat per 
les nostres terres. 
Cal recordar que aquestes activitats que es porten a terme dintre de les ramaderies i que 
estan autoritzades dins de la seva activitat particular, van rebre l’aval del propi 
departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya, en el sentit de que no 
constituïen infracció del text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat per 
decret legislatiu 2/2008. 
L’exemple més clar del camí que s’ha de seguir l’ha marcat França qui ha entès que les 
festes populars amb bous mouen al voltant de 4 milions d’euros en turisme i per tant, 
això és un valor en alça que s’ha de cuidar. 
En data 12 de setembre de 2013 el jutjat contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona 
ha dictat resolució ferma la qual estimava parcialment la sol·licitud de mesura cautelar 
de suspensió de l’acte jurídic impugnat en el sentit d’ordenar a la Direcció General de 
Medi Natural i Biodiversitat d’incoar un expedient i sancionar a algunes ramaderies i 
seguir els tràmits fins dictar una resolució definitiva en la via administrativa, sense 
perjudici que el departament d’interior prossegueixi amb els que té en tràmit. 
I com a mesura cautelar estima el cessament de l’activitat dels espectacles taurins que 
realitzen les ramaderies afectades. 



Per tot això, els Grups municipals proposen al Ple municipal l’adopció dels següents 
acords: 
Primer. Reivindicar el paper tradicional de les activitat ramaderes (tientes, marcades, 
sanejament, etc.) al territori amb visualització de turistes o invitats de forma gratuïta 
d’un acte propi del sector ramader. 
Segon. Reivindicar la tradició amb bous a les TE com a element característic d’Alfara 
de Carles i la resta de municipis on als seus termes hi ha ramaderies d’aquestes 
característiques. 
Tercer. Demanar al Departament d’Interior i d’Agricultura que trobi solucions i/o 
alternatives a l’actual problemàtica de les ramaderies. 
Quart. Instar als  grups polítics del Parlament de Catalunya a dur a terme una 
modificació urgent de la normativa vigent , s s’escau, per cercar una solució definitiva a 
la problemàtica existent. 
Cinquè. Trametre aquests acords a l’ajuntament d’Alfara de Carles, al Departament 
d’Interior, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, al Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre i als portaveus dels grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat.” 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les tretze hores i cinquanta 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., 

 
 


