
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 28 D’OCTUBRE 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 vint-i-vuit d’octubre 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 extraordinària del dia 14 d’octubre 

de 2013. 
2. Informe del Defensor de la ciutadania – any 2012. 
3. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
4. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia número 1010  a  1181 de 2013. 
5. Aprovació inicial de la modificació puntual número 32 del POUM: Inclusió de l’ús 

religiós a la subzona 15a. 
6. Aprovació de l’expedient per la contractació de la concessió del servei públic 

regular de transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta. 



7. Aprovació de la creació del Consell municipal de serveis socials. 
8. Aprovació inicial de la modificació de les bases del Pla d’ajuts als perceptors de 

rendes baixes. 
9. Moció del Grup municipal de CiU de declaració de Ciutat solidària amb 

l’Alzheimer. 
10. Moció del Grup municipal PxC sobre la inversió en reforma d’immobles per 

aconseguir pisos amb lloguer social. 
11. . Moció del Grup municipal PxC a favor de la delegació del vol dels càrrecs electes 

dels ens locals. 
12. Moció del Grup municipal PxC per la retransmissió on-line dels plens. 
13. Moció del Grup municipal PxC per la modificació dels supòsits d’indult. 
14. Moció del Grup municipal PxC de suport i solidaritat amb les víctimes de 

talidomina. 
15. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta per crear una xarxa de lavabos d’ús 

públic. 
16. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta per la dissolució dels contracte de 

serveis de les piscines i el gimnàs municipal.. 
17. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta per la redacció d’un Pla local 

d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques. 
18. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta per garantir la viabilitat econòmica 

de la nova residència per a la gent gran d’Amposta. 
19. Moció del Grup municipal PSC – PM per la dotació d’un fons de rescat per a 

polítiques de foment de l’ocupació i un tracte de discriminació positiva per Amposta 
i el Montsià. 

20. Moció del Grup municipal PSC – PM per l’arranjament dels accessos al pont de la 
N-340 i la millora de la il·luminació i la seguretat viària. 

21. Moció del Grup municipal PSC – PM per al manteniment de les oficines de 
Catalunya caixa als pobles petits. 

22. Precs i Preguntes 
 
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes 
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords: 
 
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2013. 
Després de fer-se constar pel Regidor Sr. Antoni Espanya que en la seva intervenció 
tractant la modificació de les ordenances fiscals en primer lloc quan parlava dels 2 anys 
anteriors, es referia a la posició de l’equip de govern per després centrar-se en la proposta 
presentada a aprovació i que va reconèixer que el rebut de l’aigua és barat; però, que hi ha 
altres municipis on és més econòmica que a Amposta, per unanimitat, s’aprova l’esborrany 
de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 14 d’octubre de 2013. 
 
INFORME DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA – ANY 2012. 
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Eloi Toldà Andreu, Defensor de la Ciutadania, qui 
exposa al Ple de la Corporació l’informe corresponent a l’any 2012, en el qual resum les 
seves actuacions en relació amb la ciutadania i els serveis municipals, per acabar 



formulant els suggeriments següents: 
• Executar l’arranjament de l’entrada a la Ciutat per l’Av. Sant Jaume i la connexió 

d’aquesta amb al zona esportiva. 
• Tirar endavant el projecte de tanca de la vorera que comunica la Ciutat amb el Pla 

d’Ampuries. 
• Realització d’un cens de voreres en mal estat que no disposin de baixadors adequats 

a la gent amb minusvalidesa i iniciar el seu arranjament. 
• Reposició de la rotulació de molts carrers d’on ha desaparegut 
Acabada l’exposició, el Sr. Alcalde dona la paraula als portaveus dels Grups 
municipals. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya en nom del Grup del PSC – PM agraeix la tasca 
realitzada i indica que subscriuen les recomanacions referents a l’arranjament de voreres 
i rotulació de carrers. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra agraeix la feina feta, així com 
l’informe lliurat on es plasma la feina feta; igualment remarca la necessitat d’executar 
les propostes en especial la de la tanca de la connexió amb el Pla d’Ampuries. 
El Sr. Alcalde agraeix l’actuació del Defensor de la Ciutadania i es congratula per la 
seva recuperació dels problemes de salut que ha patit. En relació amb les queixes de 
l’àrea de serveis ha de fer notar que una bona part deriven d’actuacions incíviques, tot i 
allò per a l’any 2014 es preveuen actuacions de millora en aquest camp com en altres on 
la intenció de l’equip de govern és poder realitzar la màxima inversió possible, encara 
que la normativa sobre hisendes locals (regla de la despesa, equilibri pressupostari, etc,) 
no ho posen gens fàcil. Respecte les recomanacions concretes: s’està analitzant la 
possibilitat d’incloure la tanca de la vorera de connexió del Pla d’Ampuries i d’altres 
que també representen un perill com el Canal marítim; l’arranjament de voreres s’està 
portant a terme en funció dels recursos dels que disposa la brigada municipal si be el 
cert és que s’ha de millorar; s’està fent un treball de detecció de la manca de rotulació 
de carrers per definir un pla per la subsanació de les deficiències. Acaba dient que 
entenen que en un escenari de crisis és prioritari donar resposta a les persones en 
situació de necessitat, per aquest motiu avui es proposa l’aprovació d’una modificació 
de les bases del Pla de suport a les famílies i, en cas de liquidar el pressupost de l’any 
2013 amb superàvit, si l’Estat permet la seva utilització una part es destinarà a plans 
d’ocupació per combatre la gran taxa d’atur existent al municipi.. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 

• Tècnic de l’àrea de polítiques actives i ocupació, de l’1 d’octubre de 2013 al 31 
de març de 2014. 

• Conserge de l’edifici el Casal del 10 d’octubre de 2013 al 9 d’abril de 2014. 
• Educador de la UEC del 7 d’octubre de 2013 al 30 de juny  de 2014. 
• Pròrroga del contracte auxiliar administratiu adscrit al departament d’obres per 

un termini de tres mesos a comptar a partir del dia 22 d’octubre de 2013. 
• Pròrroga del contracte oficial primera paleta per un termini de tres mesos a 

comptar a partir del dia 8 d’octubre de 2013. 
• Tasques de recerca i preparació de documentació i material, recepció i 

informació als assistents/participants i tasques d’hostessa de la jornada “Enfortir 



les entitats” del 21 al 22 d’octubre de 2013. 
• Tasques de suport a l’Oficina de Gestió Tributària i per a la gestió dels ingressos 

de la Fira Amposta del 15 d’octubre de 2013 al 14 de gener de 2014. 
• Director del Centre d’Art de les Terres de l’Ebre del 22 d’octubre al 21 de 

novembre de 2013. 
El Ple de la Corporació, resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 1010  A  1181 DE 
2013. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1010 a 1181 de 2013, restant el Ple 
assabentat. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 32 DEL 
POUM: INCLUSIÓ DE L’ÚS RELIGIÓS A LA SUBZONA 15A. 
Vista la proposta de modificació puntual número 32 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal: “Inclusió de l’ús religiós a la subzona 15a”, redactada per l'Arquitecte 
municipal. 
Vist l'informe de Secretaria, 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11 membres del 
Grup de CiU, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra 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. Aprovar inicialment la modificació puntual número 32 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Inclusió de l’ús religiós a la subzona 15a”, redactada per 
l'Arquitecte municipal. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de Medi 
Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el que determina 
l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeix a la declaració de no subjecció de la proposta 
de modificació a avaluació ambiental, per quant resta exclosa dels supòsits de subjecció 
a dita avaluació previstos a l’apartat 1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, mitjançant 
la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la Província i un dels 
diaris de major circulació de la Província, als efectes de la presentació d’al·legacions o 
reclamacions. 
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el 
del municipi d’Amposta. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per tal de dictar les 
disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents acords. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar pregunta al Sr. Secretari si podria constituir una 
il·legalitat l’aprovació d’una modificació puntual del POUM per atendre la petició d’una 
persona, com és el cas, per a poder obtenir un major rendiment econòmic a la possible 
venda d’una finca, responent-se per aquest, que les modificacions de planejament han 
de respectar l’interès públic i que una modificació com la plantejada en la pregunta del 
Sr,. Ciscar podria no ajustar-se a la legalitat, altra cosa és que arran de la petició d’un 
particular la modificació de planejament es realitzi per tota una zona afectant a més 



d’una finca. Segueix el Sr. Ciscar dient que la proposta comportarà la ubicació d’un 
centre religiós a la vora d‘una escola pública la qual cosa no pot admetre, sigui quina 
sigui la confessió, encara que si així ho vol fer el govern ha d’assumir la seva 
responsabilitat, tal i com ell assumeix la seva en negar aquesta possibilitat, pel que ha 
exposat i davant la manca de justificació de la proposta ha votat en contra. El Sr. 
Alcalde respon que no hi ha cap normativa que impedeixi la existència d’un centre 
religiós a la vora d’una escola, de fet algun centre es deuria enderroca a la Ciutat 
d’existir aquesta normativa. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra s’ha abstingut en tractar-se 
d’una aprovació inicial sobre la que ha de manifestar-se la Comissió d’urbanisme. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC REGULAR DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS D’ÚS 
GENERAL EN EL MUNICIPI D’AMPOSTA. 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la gestió del servei públic regular de 
transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta.. 
Atès que es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics no és un contracte subjecte 
a regulació harmonitzada, si be en arres a fomentar la competència i la concurrència 
d’ofertes es creu adient que la publicitat del procediment s’ajusti a la prevista per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada.  
Atès que es considera com a procediment més adequat, el procediment obert, oferta més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
Atenent el que disposen:  
• Els articles 8, 13, 22, 53, 109 i 110, 275 a 289, 320 i Disposició addicional segona 

del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

• El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

• El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (articles vigents després de 
l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 

• La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

Vist el Plec de clàusules econòmiques - administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques, que han de regir l’adjudicació del contracte. 
Vistos els informes d’Intervenció i Secretaria, així com el dictamen de la Comissió 
informativa municipal de governació, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de la gestió del servei públic regular de 
transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta, mitjançant 
procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, tot 
convocant-ne la seva licitació. 
SEGON. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost dels exercicis 2014 i 
següents l’import corresponent. 
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques - administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, 



oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, ordenant-ne la 
seva publicació per un termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
oficial de la província. 
QUART. Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de 
l’Estat, en el Butlletí oficial de la província de Tarragona  i en el Perfil de contractant 
anunci de licitació, perquè durant el termini de quaranta dies a comptar des de la data 
d’enviament de l’anunci a la Comissió Europea els interessats presentin les proposicions 
que considerin convenients. 
CINQUÈ. Publicar la composició de la Mesa de contractació en el Perfil de contractant, 
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la 
qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra valora molt positivament la 
incorporació al plec que el servei es puguin realitzar amb un vehicle més adaptat a les 
necessitats de la Ciutat que l’actual. El Sr. Alcalde diu que la no renovació de la 
concessió actual va estar motivada, fonamentalment per poder ajustar el procediment a 
un vehicle ajustat a les necessitats del servei. 
 
APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS 
SOCIALS. 
Vist l’expedient instruït per a la creació del Consell Municipal de Serveis Socials i 
aprovació del seu Reglament. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
Vista la proposta formulada per la Comissió de participació ciutadana. 
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 el membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 
3 membres de Grup del PSC – PM, acorda: 
PRIMER. Aprovar la creació del Consell Municipal de Serveis Socials 
SEGON. Aprovar inicialment el Reglament del mateix que figura inclòs a l’expedient. 
TERCER. Ordenar l’exposició pública del Reglament inicialment aprovats per un 
termini de trenta dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, 
mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la província, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que l’abstenció del Grup del PSC – PM ha estat 
motivada per tractar-se d’una aprovació inicial a l’espera de la presentació o no 
d’al·legacions. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PLA 
D’AJUTS ALS PERCEPTORS DE RENDES BAIXES. 
Atenent que aquest Ajuntament d’Amposta des de l’any 2005 ve aplicant el denominat 
el Pla de suport a les famílies i que per al proper any està prevista la modificació de les 
bases reguladores de la concessió dels ajuts inclosos en el Ple esmenta, amb la 



incorporació d’un nou supòsit de possibles perceptors, que es concreta en aquelles 
famílies que rebin prestacions no contributives i amb fills a càrrec. 
Vista la proposta formulada per la Regidoria de sanitat i serveis socials 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 el membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 3 
membres de Grup del PSC – PM, adopta als següents acords: 
PRIMER. Aprovar la modificació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts a 
persones perceptores de prestacions baixes per a fer efectives despeses bàsiques de la 
llar, incorporant un nou sector de beneficiaris, famílies que percebin prestacions no 
contributives amb fills a càrrec. 
SEGON. Ordenar que els bases aprovades siguin exposades al públic per un termini de 
20 dies, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al·legacions, 
mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí oficial de la província de Tarragona. 
TERCER. Determinar que en cas de no presentació de reclamacions o al·legacions, les 
bases s’entendran definitivament aprovades. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que sap que és una exigència legal que els 
beneficiaris hagin d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries; 
però, si els ajuts són precisament per aquells que tenen dificultats per fer front als 
pagaments, és probable que no arribin per aquesta exigència a algun que els necessiti, 
considera que es deuria de cercar alguna fórmula que permeti l’accés a aquestes 
persones. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra ha donat suport a la proposta 
per considerar-la positiva, complementant la ja existent de fa anys; ara be, l’anterior va 
ser fruit d’un consens entre els Grups municipals, la proposta actual no ha estat així, la 
qual cosa, per exemple no ha permès cercar solucions que permetin l’accés als ajuts a 
persones que no poden acreditar estar al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries, com hagués pogut ser la utilització com a mitjanceres de les ONG’s. Tot i 
allò reconeix que la proposta neix de la bona voluntat. 
El Sr. Alcalde respon que la modificació del pla de suport a les famílies ha estat 
considerat com una necessitat prioritària, juntament amb les propostes de modificacions 
d’ordenances que el seu Grup va proposar, com la rebaixa de la taxa per recollida 
d’escombraries o el manteniment de l’IBI com el tribut que permet la redistribució de 
recursos entre els ciutadans. Lamenta la obligatorietat de que els possibles beneficiaris 
hagin d’acreditar que estan al corrent del compliment de les seves obligacions; però, no 
hi ha escletxa que permeti obviar aquesta exigència legal. 
La Regidor Sra. Laia Subirats explica que per atendre els pagaments tributaris, en casos 
d’absoluta impossibilitat, existeixen els ajuts d’urgència social no considerant-se com 
manca de compliment de les obligacions tributàries haver obtingut l’ajornament i 
fraccionament del seu pagament. El Regidor Sr. Ciscar pregunta si amb la sol·licitud 
d’ajornament i fraccionament dels deutes tributaris és suficient, responent-li la Sra. 
Subirats que s’ha d’haver obtingut l’ajornament i fraccionament i a més complir amb els 
terminis acordats. El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que en aquestos casos 
l’incompliment del pagament d’algun termini comportaria la obligació de retronar les 
quantitats percebudes, la qual cosa encara agreujaria el problema, per això, entre altres 
coses, han formulat la proposta de que intervinguin les ONG’s, a la qual cosa respon la 



Sra. Suibirats que els resulta molt difícil en tant en quant no disposen dels mitjans a 
l’abast de l’Ajuntament per poder realitzar els comprovacions sobre les peticions que es 
puguin presentar. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE DECLARACIÓ DE CIUTAT 
SOLIDÀRIA AMB L’ALZHEIMER.  
A continuació es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“Conscients que l’Alzheimer és el tipus de demència més prevalent que, en l’actualitat 
afecta a l’estat espanyol a 3.5 milions de persones entre els qui la sofreixen i els seus 
familiars cuidadors. 
Conscients que l’Alzheimer és un problema de caràcter sòcio-sanitari, el principal 
abordatge del qual s’estableix en l’àmbit familiar. 
Conscients que encara no existeix tractament efectiu ni prevenció adequada que permeti 
pal·liar els efectes de la malaltia. 
Conscients que la prevalença de la malaltia es veurà duplicada en els propers vint anys 
degut fonamentalment, a la major esperança de vida de la població. 
Conscients que els costos directes i indirectes que genera l’Alzheimer entre les famílies 
supera els 30.000 € anuals. 
Conscients de l’escassa dotació de recursos sòcio-sanitaris específics de que es disposa 
per afrontar les necessitats de les persones i famílies afectades. 
Conscients que, malgrat les diferents recomanacions formulades des del Parlament 
Europeu, la Comissió Europea i, més recentment, l’Organització Mundial de la Salut a 
l’estat espanyol no existeix un pla específicament dirigit a pal·liar els efectes de la 
malaltia. 
Sabedors que a Amposta i a les Terres de l’Ebre existeix una important incidència de la 
malaltia entre els seus veïns, els qui a la falta de recursos específics han d’afegir, també 
les dificultats derivades de la seva llunyania pel que fa a àrees urbanes de major 
dimensió. 
L’Ajuntament d’Amposta vol fer constar la seva preocupació cap a aquest problema de 
primera magnitud declarant-se “Municipi/Ciutat Solidari/ària amb l’Alzheimer”. 
Coneixedors de que a les Terres de l’Ebre existeixen diverses associacions que treballen 
pel benestar de malalts i cuidadors, l’Ajuntament d’Amposta vol, amb aquest gest 
institucional, unir-se a altres municipis per fer una crida a la sensibilització i 
conscienciació de la societat, institucions i polítics sobre aquest problema sòcio-sanitari 
de primera magnitud. 
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Declarar Amposta Municipi/Ciutat Solidària amb l’Alzheimer. 
Segon. Donar suport a la iniciativa liderada per la CEAFA, Confederació Espanyola 
d’Associacions de Familiars de persones amb Alzheimer que reivindica la posada en 
funcionament d’una Política d’Estat d’Alzheimer. 
Tercer. Donar trasllat de l’acord a l’Associació de Familiars i Malalts del Montsià 
(AFAM), a l’Associació de Familiars i Malalts de les Terres de l’Ebre (AFATE), a la 
Federació d’Associacions de Familiars i Malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) i 
a la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer 
y otras demencias (CEAFA).” 



Intervencions dels membres: 
La moció es defensada en els seus termes per la Regidora Sra. Laia Subirats. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta que les mocions com la presentada en que es 
demana un gest de suport amb els afectats amb una malaltia sempre comptarà amb el 
suport del Grup de PxC. Cada dia se n’aprèn de la sensibilització dels professionals que 
atenen als afectats per malalties d’aquest tipus. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs exposa el suport a la moció del Grup d’Esquerra 
d’Amposta deixant palès el reconeixement de la tasca realitzada per l’associació de 
familiars a Amposta i la comarca del Montsià en atendre necessitats dels malalts que no 
estan ateses per l’Administració. 
Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els 
seus membres, acorda aprovar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC SOBRE LA INVERSIÓ EN REFORMA 
D’IMMOBLES PER ACONSEGUIR PISOS AMB LLOGUER SOCIAL. 
Tot seguit es dona compte de la moció següent: 
“En el seu dia PXC varem descobrir que l’Hospital d’Amposta, disposava d’unes 
reserves legals (diners), de les quals 200.000 euros és la quantitat que podem disposar 
lliurement, sempre que es dediquin a reduir deute o inversió. 
Amb aquests 200.000 euros la proposta seria arribar acords amb veïns d’Amposta, que 
tinguin pisos o cases en mal estat i no disposen dels mitjans econòmics per reformar-los 
i fer-los habitables. 
A canvi de fer nosaltres les reformes, ens cedirien aquests immobles per dedicar-los a 
pisos socials (lloguers baixos 150 euros), perquè l’ajuntament recuperi la inversió. 
Aquestes reformes crearien llocs de treball entre els més de 2000 aturats d’Amposta, 
molts provenen de la construcció. 
La inversió no seria a fons perdut, sinó que amb els beneficis podríem continuar amb la 
mateixa tasca, creant més treball i més pisos socials. O recuperar els diners i tornar-los a 
l’hospital. 
El que és indubtable, és que amb els diners parats, poc benefici obtenen els ciutadans 
d’Amposta si els posem en circulació els beneficis són: 
1.- Aturats que troben feina. 
2.- Pisos socials que necessiten els ciutadans d’Amposta. 
3.- Propietaris que recuperen una propietat útil i productiva. 
4.- El mateix municipi que crea un projecte sostenible i que es autoalimenta. 
Acords 
1.- Fer un estudi sobre la viabilitat del projecte.” 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar abans de realitzar la defensa de la moció pregunta al Sr. 
Secretari si legalment és possible realitzar inversions com és fa per altres Ajuntaments 
en immobles de propietat privada. D’ordre del Sr. Alcalde respon el Sr. Secretari que 
sempre que s’acrediti l’interès públic és possible la formalització de convenis que 
permetin aquesta inversió, com ja s’ha fet per l’Ajuntament en l’adaptació de solars de 
propietat privada per aparcament públic. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el Grup d’Esquerra s’abstindrà en la votació. 



El Regidor Sr. Josep Manel Ferré diu que el Grup de CiU, davant els dubtes legals que 
genera la proposta plantejada, votarà en contra de la moció. El Regidor Sr. Ciscar 
pregunta al portaveu del grup de CiU en base a quina norma legal es generen els dubtes 
sobre la legalitat de la proposta i quins arguments empren per rebutjar la moció. Respon 
el Sr. Regidor Sr. Ferré que el portaveu del grup de PxC confon interès públic per 
interès de persones amb necessitats. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 
3 membres del Grup del PSC-PM i el del membre del grup de PxC, l’abstenció dels 6 
membres de Grup d’Esquerra d’Amposta i el vot en contra dels 11 membres del Grup 
de CiU, acorda rebutjar la moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC A FAVOR DE LA DELEGACIÓ DEL VOT 
DELS CÀRRECS ELECTES DELS ENS LOCALS. 
Seguidament es dona compte de la moció que diu: 
“Atès que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, va suposar una fita en la consecució de la igualtat entre totes les persones que 
composem la societat, amb independència del gènere, establint una sèrie de drets de 
forma complerta però també preveient accions concretes que havia de desenvolupar el 
Govern en posterioritat. 
Atès que aquest és el cas, de la Disposició Final Setena de la LO 3/2007, la qual preveia 
que el Govern promogués un procés de modificació de la legislació vigent per tal de 
possibilitar els permisos de maternitat i paternitat de les persones que ostenten un càrrec 
electe. 
Atès que mentre que a nivell parlamentari, ja sigui l’espanyol (Congrés dels Diputats) o 
el català (Parlament), s’han realitzat les corresponents modificacions normatives per 
permetre el vot dels càrrecs electes que es troben en situació de baixa per maternitat o 
paternitat; a nivell local no s’ha realitzat cap modificació legislativa en aquest sentit. 
Donat que en el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu 
Reglament, s’ha permès a les diputades que, en situació de baixa per maternitat no 
puguin complir el deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un 
altre diputat o diputada. 
Donat que en el cas del Congrés dels Diputats, mitjançant també la reforma del seu 
Reglament, s’ha permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs, maternitat, 
paternitat o malaltia greu en els quals es veu impedit el desenvolupament de la funció 
parlamentària i ateses les especials circumstàncies, la Mesa de la Cambra podrà 
autoritzar l’emissió del vot per procediment telemàtic. 
Donat que sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguin de segon nivell, ja que a 
data d’avui no s’ha modificat la legislació per fer possible que, com a mínim en els 
casos de baixa per maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el seu vot a un 
altre membre de la corporació i així exercir el seu dret a vot. Cal, doncs, incorporar 
aquest dret dins de l’estatut dels membres de les corporacions locals i fixar el 
mecanisme per a la delegació del vot. 
Acords: 
PRIMER. Instar al Govern Espanyol que, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i les 
modificacions legislatives, fins i tot, de l’àmbit local, per tal de fer efectiu el dret de 



regidores i regidors que gaudeixin de permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la 
seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació 
a favor d’altres membres del Consistori. 
SEGON. Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres 
legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens 
suficient per assolir aquest objectiu. 
TERCER. Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial 
als òrgans de govern dels quals es formi part. 
QUART. Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) vigent a Amposta, en el moment que la normativa supramunicipal ho 
permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat immediata d’aquest dret. 
CINQUÈ. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern Espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Parlament de 
Catalunya, a tots els grups parlamentaris, així com a les dues entitats municipalistes de 
Catalunya.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada pel Regidor Sr. Germà Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM votarà a favor de la 
moció, considerant que s’hauria d’incloure la delegació de vot també en casos 
d’incapacitat temporal. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que ja s’ha donat el cas de que un dels regidors del 
Grup d’Esquerra va canviar el sentit del seu vot per permetre l’aprovació d’un assumpte 
que requeria una majoria qualificada, davant la baixa per maternitat d’una regidora de 
l’equip de govern, per tal que aquesta situació s’hagi de tornar a reproduir, considera 
que es deu modificar la norma , per tant, el Grup d’Esquerra donarà suport a la moció. 
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré diu que el Grup de CiU no donarà suport a la moció. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 6 
membres de Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC-PM i el del 
membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU, acorda 
no aprovar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER LA RETRANSMISSIÓ ON-LINE DELS 
PLENS. 
Tot seguit es llegida la moció següent: 
“Atès que la gran importància avui dia de les noves tecnologies de d’informació i la 
comunicació a les administracions públiques fa palès l’augment de la presència d’eines 
informàtiques que permeten al ciutadà l’accés a la informació i als tràmits 
administratius. 
Donat que estem a l’era de la comunicació, on les barreres informatives han 
desaparegut, possibilitant (a través d’internet) que s’obri a la llum pública qualsevol 
tipus d’esdeveniment posant-lo a l’abast de tot ciutadà. 
Atès que cada vegada són més els ciutadans/es que disposen d’un ordinador, ADSL o 
un dels múltiples aparells que faciliten la connexió a la xarxa mundial. 
Atès que els plens municipals són el fòrum democràtic on es prenen les decisions i es 
debaten els assumptes que afecten directament als ciutadans/es i, per tant, 
necessàriament han de tenir un caràcter públic perquè tots ells pugin, fent ús del seu 



dret, assabentar-se de les decisions preses per els seus representants escollits a les urnes. 
Donat que el distanciament que es percep de la política en relació a la societat s’ha 
d’acotar amb mecanismes que facilitin la transparència de les decisions preses pels 
representants públics obliga als ajuntaments a prendre mesures per facilitar tots els 
mitjans que facin falta per informar als seus veïns. 
Atès que actualment, no tenim cap mitja audiovisual a través del qual els nostres 
ciutadans puguin seguir en directe o en diferit la totalitat dels plens del seu Ajuntament 
per conèixer de primera mà les propostes que s’aproven, els posicionaments de cadascú 
dels grups polítics i els debats generats en les seves mocions i en les preses de posició, 
com també, les participacions de les diverses entitats que puguin prendre la paraula. 
Vist que la proposta que es presenta en aquesta moció, que persegueix l’objectiu de 
cobrir aquest buit d’informació, es pot dur a terme amb una mínima inversió econòmica. 
Atès que altres ajuntaments com el de Barcelona, Badalona, Reus, Roquetes, Castellolí 
ja han dut a terme la proposta amb èxit i gran acceptació per part de la ciutadania. 
Acords: 
Primer. Publicar en la pàgina web de manera rellevant i amb prou antelació la 
celebració dels plens amb audiència pública. 
Segon. L’adquisició, si cal, de tots els mitjans tècnics per permetre la gravació d’imatge 
i so dels plens municipals i la seva emissió en directe i/o diferit per internet a través de 
“streaming” i accessible als ciutadans/es per connexió a la pàgina Web Municipal. 
Tercer. L’habilitació d’espai visible i fàcilment accessible en la Web Municipal on 
hostejar les diferents gravacions amb indicació de la sessió del Ple i data de celebració.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada en els seus termes pel Regidor Sr. Germà Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que aquesta és una petició recurrent que coincideix 
amb altres mocions presentades pels Grups de l’oposició a la qual, com sempre ha fet el 
grup del PSC – PM, donarà suport, en tant en quant l’únic que es pretén es donar una 
major transparència a l’actuació municipal. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el suport a la moció del Grup d’Esquerra 
d’Amposta, tot dient que ja es va perdre la retransmissió de les sessions plenàries per 
Ràdio Amposta, com també es va canviar l’hora de realització de les sessions de les 21 
a les 13 hores. Disposant-se de càmares per gravar les sessions, no veu impediment 
perquè aquestes no es puguin incloure a la pàgina web de l’Ajuntament, com també els 
debats que es realitzen a Ràdio Amposta (sobre els quals aprofita per demanar que 
realment s’incorporin, ja que en algunes ocasions no es fa efectiva). 
El Sr. Alcalde diu que des de l’àrea de mitjans de comunicació es té la intenció de fer 
realitat la petició i en aquesta línia s’està treballant. 
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré diu quer el Grup de CiU no donarà suport a la moció. 
Amb les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 6 
membres de Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC-PM i el del 
membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU, acorda 
rebutjar la moció de la que s’ha donat lectura. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER LA MODIFICACIÓ DELS SUPÒSITS 
D’INDULT.  
Seguidament es llegida la moció que diu: 



“Atès que el compliment de les sentències dictades per la Justícia i la reparació dels 
danys causats pels infractors a la societat i a les seves víctimes, independentment de la 
seva condició social i econòmica, és un mecanisme que garanteix el principi d’igualtat 
davant la llei, sustenta el principi de responsabilitat dels propis actes i cimenta la 
convicció social de la importància de complir les normes de les que ens hem dotat per 
garantir la pau social. 
Atès que els indults suposen una incursió del poder executiu en la tasca del poder 
judicial que mereix ser vigilada per establir un control més exhaustiu que impedeixi les 
decisions unilaterals del govern de torn. 
Atès que cal acotar l’ús de la figura de l’indult, utilitzada en ocasions a mode de justícia 
paral·lela i partidista i indegudament orientada a exculpar corruptes i persones 
vinculades amb les altes instàncies de poder. L’indult ha de tenir un caràcter 
d’excepcionalitat i per tant ha d’estar reservat a determinats supòsits que haurien d’estar 
taxats legalment, garantint també que la seva aplicació es regeix per criteris d’equitat i 
proporcionalitat. 
Atès que hi ha delictes que, per la seva naturalesa, mereixen una repulsa i reprovament 
ferms i el fet d’indultar els seus autors implica deixar sense càstig accions que atempten 
contra el bé comú, o fins i tot contra les llibertats individuals o el propi dret a la vida. 
Aquesta disfunció genera una sensació d’indefensió dels ciutadans enfront els 
delinqüents i criminals i menyscaba la confiança en el sistema judicial en deixar sense 
efecte les resolucions fermes, arribant fins i tot a generar alarma social. 
Atès que l’augment de beneficiats per la prerrogativa de l’indult entre els autors de 
delictes d’abús de poder tals com prevaricació o tràfic d’influències ha ant en augment. 
Aquesta tendència a l’alça de la pràctica de corrupció entre gestors del públic mereix 
una resposta contundent per acabar amb aquesta anomalia i restituir el bon nom de la 
funció pública. 
Atès que la figura jurídica de l’indult precisa de modificacions per trobar una raó de ser 
que justifiqui la seva vigència. La condonació parcial o total d’una condemna pot tenir 
sentit quan la legislació no dóna marge als jutges per dictar penes proporcionades contra 
els autors de delictes amb escassa rellevància social, per exemple, i que no tenen 
antecedents penals; en definitiva, en els casos en què s’empra per millorar la justícia. 
El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
Primer. Instar al Govern d’Espanya a la modificació de la Llei de 1870 de Regles per 
l’exercici de la Gràcia d’indult que regula l’extinció de responsabilitat penal sense 
exigir la més mínima justificació i excloure del perdó els delictes econòmics, 
mediambientals, de terrorisme i contra l’Administració i la Hisenda pública. 
Segon. Incloure en la modificació de la Llei de 1870 de Regles per l’exercici de la 
Gràcia d’indult l’obligatorietat de sotmetre la concessió d’indult al veredicte vinculant 
d’una comissió formada per membres del Consell General del Poder Judicial que avaluï 
individualment cada cas i expliqui els motius que s’al·leguen per resoldre favorablement 
aquesta prerrogativa. 
Tercer. Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns del municipi, als grups 
polítics amb representació al Parlament de Catalunya, als grups polítics amb 
representació a les Corts Generals, a la Fundació Ciutadana Civio, a Jueces para la 
Democracia y la Transparencia Internacional España.” 



Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Germà Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM en no conèixer els termes 
de la reforma s’abstindrà en la votació. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que a ben segur una Llei de 1870 està obsoleta i s’ha 
de modificar i tot i estar en desacord amb casos d’indult, consideren que manca un debat 
molt ample per veure cap on ha d’anar la modificació legislativa, per tant s’abstindran. 
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré diu quer el Grup de CiU votarà en contra de la moció. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable del 
membre del grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres de Grup d’Esquerra d’Amposta, 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 PXC DE SUPORT I SOLIDARITAT AMB LES 
VÍCTIMES DE TALIDOMIDA.  
A continuació es dona compte de la moció que es transcriu: 
“Abans de començar el judici, les víctimes de la talidomida han expressat el seu desig 
que es faci justícia en el judici que se celebra contra la farmacèutica Grünenthal, 
fabricant d’aquest fàrmac indicat per a les nàusees de les embarassades i que va causar 
greus malformacions en els fetus. 
“Esperem que la justícia faci honor al seu nom”, ha ressaltat el president de l’Associació 
de Víctimes de la Talidomida (AVITE), José Riquelme. Encara que la primera víctima 
va néixer fa 57 anys, la demanda es va presentar l’any 2011 perquè les víctimes de la 
talidomida “abans no existien i eren invisibles”, ha dit Riquelme. 
L’any 2010, el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va aprovar un reial decret que 
va establir ajudes per a 23 víctimes, el que va permetre demandar a la farmacèutica per 
“atemptat farmacològic”, ha recalcat. 
“Estem molt ansiosos. Portem molts anys darrere d’això”, ha afirmat un dels afectats, 
José Alcaraz Martínez, que ha apuntat que, quan la seva mare estava en estat de 
gestació, afligida d’angoixa i marejos, va anar al metge d’un poble, que li va donar unes 
pastilles, i a conseqüència d’això, va néixer amb una malformació en un braç. 
La talidomida era un sedant que va començar a vendre a partir de 1957 i s’administrava 
com a complement innocu per a les nàusees de les dones embarassades, però va causar 
greus malformacions en els fetus, principalment focomelías, absència d’extremitats i 
altres agenèsies. 
El fàrmac va ser retirat del mercat el 1961 a Alemanya, on es va originar el problema, 
però segons consta en la demanda d’AVITE, a Espanya “va seguir administrant diversos 
anys més” malgrat la seva prohibició mundial. 
Acords: 
1.- Donar el nostre suport i mostrar la nostra solidaritat amb les víctimes de la 
talidomida. 
2.- Donar trasllat de l’acord a l’associació de víctimes de la talidomida (AVITAE).” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Germà Ciscar. 
Els Regidors Sr. Antoni Espanya i Adam Tomàs, manifesten el suport a la moció dels 
Grups del PSC – PM i Esquerra d’Amposta, respectivament. 



El Regidor Sr. Josep Manel Ferré diu que els membres del Grup de CiU estan a favor de 
que els afectats puguin rescabalar-se dels perjudicis soferts; però, que no donaran suport 
a la moció. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable del 
membre del grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres de Grup d’Esquerra d’Amposta, 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 ESQUERRA D’AMPOSTA PER CREAR UNA 
XARXA DE LAVABOS D’ÚS PÚBLIC. 
Tot seguit es dona lectura a la moció següent: 
“Atès que el municipi d’Amposta no compta amb cap xarxa de lavabos d’ús públic que 
aprofiti les instal·lacions dels equipaments municipals, com tampoc amb els que hi ha 
en els establiments privats de la localitat;  
Atès que hi ha experiències municipals que, mitjançant un acord de col·laboració, han 
fixat les bases per permetre l’accés al servei d’aquests locals de manera lliure i gratuïta 
per al públic en general; 
Atès que aquesta mesura podria acompanyar-se de la creació d’un distintiu que 
s’enganxi a la porta d’accés als locals i equipaments municipals adherits, a més de 
publicitar a la web municipal la relació d’establiments que col·laboren, amb la finalitat 
de fer-ne publicitat;  
Atès que, per compensar les despeses que es puguin derivar de la prestació d’aquest 
servei en matèria de consum d’aigua, manteniment i neteja en els establiments adherits, 
l’Ajuntament d’Amposta podria, fins i tot, fixar bonificacions fiscals proporcionals als 
usos que s’estableixin;  
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. Crear una xarxa de lavabos d’ús públic que, en una primera fase, integri els 
equipaments municipals. 
2. Estudiar les bonificacions fiscals que es podrien determinar per als establiments 
privats que puguin estar interessats a adherir-se a aquesta xarxa. 
3. Dissenyar un conveni marc de col·laboració que fixi les bonificacions fiscals a les 
quals s’hi podria tenir accés, així com les obligacions dels bars i restaurants interessats a 
formar part d’aquesta xarxa de lavabos d’ús públic. 
4. Si escau, ampliar la xarxa de lavabos d’ús públic amb establiments privats.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Adam Tomàs. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC s’abstindrà en la votació, per 
quant en les dependències públiques els lavabos ja són d’ús públic; ara bé, no veu tant 
clara la possibilitat d’incloure establiments privats, ja que per allò s’hauria de garantir 
un gran civisme, llavors es podria veure de donar suport. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM no veu clara la proposta 
motiu pel qual s’abstindran en la votació. 
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern és pragmàtic i que no donarà suport a la moció, 
a la que consideren desafortunada, ja que a les instal·lacions municipals hi han lavabos 
d’ús públic, per tant no acaba d’entendre que es digui que no existeix xarxa, d’altra 



banda no acaba de creure en la redacció sobre senyalització i participació d’establiments 
privats i encara menys en base a quins criteris s’aplicarien les bonificacions fiscals 
proposades. Acaba dient que havent, com hi ha molta feina a fer, les propostes han de 
ser més serioses. El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que si es presenta la moció és perquè 
hi ha un col·lectiu de gent gran que ha expressat la seva demanda, pensava que per la 
seva condició professional de metge, el Sr. Alcalde hauria tingut més sensibilitat sobre 
la proposta, ja que entre les propostes referides a la gent gran de l’OMS s’inclou la de 
crear xarxes informades d’aquest tipus, com ja s’ha fet en altres ciutats; però no havent 
tingut aquesta sensibilitat demana que al menys no se’n rigui de la proposta presentada. 
Respon el Sr. Alcalde que no se’n riu de la proposta, simplement s’ha limitat a 
assenyalar el gran nombre de dependències públiques existents al municipi que 
constitueix la xarxa demanada. El Sr. Tomàs diu que ja reconeixent que existeixen 
dependències on els lavabos són públics; però, no està informada i allò era una de les 
demandes de la moció. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable dels 
6 membres de Grup d’Esquerra d’Amposta, l’abstenció, 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 ESQUERRA D’AMPOSTA PER LA 
DISSOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LES PISCINES I EL GIMNÀS 
MUNICIPAL. 
A continuació es dona compte de la moció que diu: 
“Atès que, l’abril d’aquest any, preveient les dificultats que tindria l’empresa 
adjudicatària dels serveis de les piscines i el gimnàs municipal, ERC d’Amposta va 
presentar una moció que sol·licitava, entre altres acords, inspeccionar l’execució del 
contracte de serveis de neteja, control d’accés, socorrista i monitors del gimnàs i de les 
piscines municipals mitjançant un seguiment exhaustiu que en garantís un estricte 
compliment; 
Atès que pocs dies després de l’adjudicació del contracte de serveis de les piscines i el 
gimnàs municipal a aquesta nova empresa es van produir retards en el pagament de les 
nòmines dels treballadors i, a més, no es va abonar la totalitat de les retribucions 
establertes en el conveni;  
Atès que aquesta situació, que vulnera els drets laborals dels treballadors, ja que la 
clàusula onzena del plec de prescripcions tècniques estableix que l’adjudicatari del 
contracte haurà de subrogar-se com a empresari respecte els actuals treballadors del 
servei, assumint els drets i les obligacions corresponents, s’ha tornat a repetir novament 
aquest mes; 
Atès que ERC d’Amposta, davant la recurrència en què es produeixen uns fets de la 
mateixa naturalesa, considera irreversible la situació actual i, per tant, tal com preveu el 
plec de prescripcions tècniques en aquests casos, hi ha l’opció de dissoldre la concessió; 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. En el supòsit que no s’hagi fet, comunicar a l’empresa adjudicatària dels serveis de 
les piscines i el gimnàs municipal les infraccions, tipificades com a molt greus en el 
plec de prescripcions tècniques, que ha comès des que va iniciar l’activitat. 



2. Iniciar el procediment de dissolució del contracte de serveis de neteja, control 
d’accés, socorrista i monitors del gimnàs i de les piscines municipals.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa pel Regidor Sr. Adam Tomàs en els seus propis termes. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el plec és el que és, de les possibilitats de 
problemes després de l’adjudicació no només se’n va donar compte Esquerra, tot i 
pensar que abans de la resolució del contracte seria convenient aplicar les sancions 
legalment previstes pels incompliment, no sigui que amb la resolució del contracte 
resulti que a més d’incomplir el contracte l’empresa adjudicatària es trobi amb una 
indemnització, el Grup de PxC donarà suport a la moció. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM coincideix amb el fons de 
la moció; però, pensa que deuria haver un incompliment reiterat per aplicar la mesura de 
resolució del contracte proposada, per allò donaran suport a la moció, amb la matisació 
de que l’inici del procediment de resolució del contracte es supediti a un incompliment 
reiterat del mateix. 
El Sr. Alcalde adverteix el portaveu del Grup del PSC – PM que l’enunciat de la moció 
és clar que es procedeixi a la dissolució del contracte. Després de l’anterior exposa que 
ningú més que l’equip de govern està interessat en el bon funcionament del servei, que 
el plec de clàusules requeria una classificació empresarial que l’adjudicatària va 
acreditar, la qual cosa garanteix la seva solvència econòmica i tècnica, ja que l’Estat és 
qui ho revisa en atorgar dita classificació, tot i allò van ser conscients que l’oferta de 
l’adjudicatària podria generar problemes pel gran nombre d’hores de lliure disposició 
ofertes, però sobre aquest apartat de l’oferta no es podia aplicar la norma sobre ofertes 
desproporcionades ja que només és possible sobre les ofertes econòmiques. El plec, 
informat favorablement per Secretaria i Intervenció, preveu, com per altres contractes, 
l’oferta d’hores de lliure disposició per l’Ajuntament com a fórmula d’obtenir majors 
serveis amb el mateix cost. Davant els problemes que han sorgit en la darrera reunió 
amb el representant de l’empresa adjudicatària per aquest es va adquirir el compromís 
de que abonaria les retribucions dels treballadors de forma immediata i que el servei es 
prestaria de forma correcta, va complir el compromís de pagament (de la mensualitat 
pendent i dels complements que tenia pendents del mes de juliol) per tant poden pensar 
que complirà amb l’altre compromís, si bé la Direcció de la piscina té ordre de  vigilar 
estrictament el compliment del contracte. L’Ajuntament no ha avançat cap diner com es 
diu a la moció. Acaba la seva intervenció dient que presentar la moció ha estat una 
frivolitat, ja que no es pot demanar la resolució d’un contracte sense disposar de 
l’argumentació i fonamentació necessària per evitar que un jutge pugui obligar a 
l’Ajuntament a indemnitzar, cosa que ja ha fet l’Ajuntament quan ha estat necessari, 
com en el cas de les obres del Club de rem, en que impugnada la resolució del contracte 
es reclamava el pagament per l’Ajuntament de 79.000 € i la sentència va dictaminar que 
l’empresa reclamant havia de pagar a l’Ajuntament 18.000 €. Pel que ha exposat i 
perquè la mesura no garanteix el desenvolupament del servei i el pagaments als 
treballadors, votaran en contra de la moció. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que segons publica l’Agència catalana de notícies, 
l’Ajuntament va avançar diners al contractista, en qualsevol cas si no s’han avançat 
aquestos diners el problema el tenen amb l’Agència, respon el Sr. Alcalde que abans 
d’afirmar res deurien haver corroborar la certesa de la nota de premsa; però, no els 



interessa; però, el cert és que l’Ajuntament no ha avançat cap pagament, limitant-se a 
pagar les factures dintre de termini legalment establert. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs indica que si es resol el contracte, al menys es disposarà 
d’un plec en el qual es podria incloure alguna clàusula que garanteixi el pagament als 
treballadors, com ara que per al cobrament de les factures l’empresa hagi de presentar 
un certificat de que ha abonat els sous als seus treballadors. El Sr. Alcalde repeteix que 
el plec ha estat informat favorablement pels serveis municipals, preguntat aquest pel Sr. 
Tomàs i el Sr. Ciscar sobre qui marca les decisions dels plecs, si el tècnic o el polític, 
respon el Sr. Alcalde que el polític. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria amb el vot 
favorable dels 6 membres de Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del 
PSC-PM i del membre del grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de 
CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat lectura. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA D’AMPOSTA PER LA REDACCIÓ 
D’UN PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. 
Seguidament es dona lectura a la moció que es transcriu: 
“Atès que el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 
25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, estableix en l’article 12 que 
‘els ens locals han d'elaborar plans especials d'actuació per tal d'adaptar les vies 
públiques, els parcs i altres espais d'ús públic a les normes establertes en el present 
Reglament’; 
Atès que aquest mateix decret, en l’article 52, determina que correspon als municipis 
‘l’elaboració dels plans locals d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques, així 
com les corresponents revisions quinquennals’; 
Atès que, en l’actualitat, hi ha molts llocs de la nostra ciutat en què les persones amb 
mobilitat reduïda tenen serioses dificultats per circular-hi en cadira de rodes i, molt 
sovint, es veuen obligades a utilitzar els espais de la via pública destinats al trànsit 
rodat, amb el greu perill que això comporta.  
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. Redactar un Pla local d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques en els 
quatre àmbits que preveu el Codi d’accessibilitat (urbanisme, edificació, transport i 
comunicacions). 
2. Definir els espais urbans que són d’intervenció prioritària a curt, mitjà i llarg termini i 
preveure’n les inversions que corresponguin en els Pressupostos de 2014 i successius. 
3. Si escau, sol·licitar el suport del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i la 
Supressió de barreres arquitectòniques, un òrgan de consulta al qual s’hi poden dirigir 
les diferents administracions públiques per demanar assessorament i informació sobre la 
supressió de barreres arquitectòniques.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa pel Regidor Sr. Adam Tomàs en els termes de la seva redacció. 
El Regidor Sr. German Ciscar expressa el suport del Grup de PxC esperant que d’aquí a 
10 o 15 anys no se n’hagi de tornar a parlar del mateix tema. 



El Regidor Sr. Antoni Espanya reconeix que en aquest aspecte s’ha avançat molt (de fet 
no hi ha cap edifici públic que no estigui adaptat) però, allò no vol dir que no es pugui 
avançar molt més. En cas que la moció s’aprovi seria bo demanar la col·laboració 
ciutadana per detectar les mancances, arribant allà on no arribin els serveis tècnics. Per 
tant donaran suport a la moció. 
La Regidora Sra. Laia Subirats manifesta que el Grup de CiU votarà a favor de la 
moció, tot dient que, com ja va explicar-se en Comissió informativa, ja s’està actuant, 
conjuntament la regidoria i els tècnics municipals, en la detecció de les deficiències 
existents. 
El Regidor Sr. Tomàs diu que valoren positivament l’actuació que va explicar-se; però, 
en no saber si existeix el Ple, aquest deuria redactar-se per complir la normativa. D’altra 
banda considera que l’actuació ha de ser dels tècnics i no dels regidors, a la qual cosa 
respon la Regidora Sra. Subirats que consideren que ha de ser conjunta, amb la finalitat 
d’establir prioritats. 
Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
prestar la seva aprovació a la moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA D’AMPOSTA PER GARANTIR LA 
VIABILITAT ECONÒMICA DE LA NOVA RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN 
D’AMPOSTA. 
A continuació es dona compte de la moció que literalment transcrita diu: 
“Atès que el Consell d’Administració de l’Hospital Comarcal que va tenir lloc el passat 
27 de setembre de 2013 va aprovar l’adquisició dels terrenys on s’ha de construir la 
nova residència per a la gent gran i que la Presidència d’aquest òrgan va manifestar que 
preveu iniciar les obres a principis de l’any vinent; 
Atès que el conveni de col·laboració que es va signar l’any 2010 entre l’Ajuntament 
d’Amposta i el Departament d’Acció Social i Ciutadania no ha estat ratificat per l’actual 
consellera de Benestar Social i Família, ni tampoc per la directora dels Serveis 
Territorials, i que, per tant, no hi ha la garantia que, un cop acabada aquesta obra, que 
compta amb un pressupost de 12 MEUR, s’ampliï el nombre de places;  
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha notificat recentment al sector la 
congelació del procés de concertació de noves places, així com l’admissió de nous 
ingressos i que, només a les Terres de l’Ebre, tenim dues residències municipals, una a 
l’Ametlla de Mar i l’altra a Tortosa, que tenen els edificis acabats però no poden iniciar 
la seva activitat; 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Reclamar un compromís ferm i per escrit del Departament de Benestar Social i Família 
que renovi el conveni que es va signar amb l’anterior Govern de la Generalitat de 
Catalunya i que garanteixi, almenys, la concertació de 60 noves places de residència, tot 
requerint la necessitat de respondre a aquesta petició formal de l’Ajuntament d’Amposta 
abans que finalitzi l’any en curs.” 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Tomàs després de defensar la moció presentada, manifesta que el Grup 
d’Esquerra d’Amposta donarà suport a la construcció de la residència; però, només en el 
cas en que es disposi de la ratificació per escrit de la Consellera actual del compromís. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar diu que en el Consell d’administració de l’Hospital ja es 



va debatre i com manca la garantia de la Consellera votaran a favor de la moció i en 
contra dels acords sobre la construcció de la residència. A més diu que quan es va 
aixecar el mur, PXC no formava part del Consell d’Administració i no va votar ni a 
favor ni en contra, perquè no estaven. El Sr. Alcalde diu al Sr. Ciscar que es referia als 
Grups municipals presents aquella època en el que PXC no estava i per tant li dona la 
raó. 
El Sr. Espanya, diu que en aquell Consell d’Administració va expressar el seu desacord 
en gastar  540.000,00 € en la tanca i  també en l’adjudicatària ja que hi havia altres 
empreses. Demana que consti el seu desacord en la quantia i en l’adjudicació. Comenta 
que és de sentit comú que hi hagi un compromís per escrit per garantir una inversió de 
12 milions d’euros. També diu que aquesta urgència d’expropiar els terrenys o iniciar 
les obres sense tenir el compromís de la Generalitat no és correcta, perquè s’ha de 
disposar d’una garantia, per la qual cosa diu que donaran suport a la moció i continuaran 
votant en contra sobre els acords referents a la construcció de la residència. 
El Sr. Alcalde diu que aquest desacord manifestat pel Sr. Espanya no consta a l’acta  en 
canvi si que consta la invitació a altres empreses. Comenta que les dues últimes obres sí 
que es van adjudicar a aquesta empresa però mai cap altra anterior. Pel que fa a la moció 
el  Grup d’Esquerra ara de cop i volta li preocupa la viabilitat econòmica d’aquesta 
residència i no té prou amb la garantia existent, no sigui cas que es faci la nova 
residència. El Sr. Alcalde li demana que parli amb els residents, que pot fer demagògia 
però que no pot obligar a l’equip de govern a fer el que ell vulgui ni a marcar-li l’agenda 
a l’Alcalde, mentre que a la roda de premsa criticava el retard en la construcció de la 
residència i després vota en contra de la compra dels terrenys. El projecte de l’equip de 
govern és assumir el risc de tirar-ho endavant per la necessitar del servei, mentre que els 
Grups de l’oposició també hauran d’assumir la responsabilitat de votar en contra de la 
compra dels terrenys. Continua dient que Esquerra que té més interès en la residència de 
Tortosa i en la de l’Ametlla que en la d’Amposta. Finalment el Sr. Alcalde diu  que té el 
compromís de l’actual Consellera de crear les 60 places i ell se la creu i confia amb la 
seva paraula. 
El Sr. Tomàs diu al Sr. Alcalde que és ell qui fa demagògia, li sobta molt que confiï 
plenament sense tenir-ho per escrit quan al PAV-2 els va dir que era necessari tenir un 
compromís per escrit, en canvi ara diu que per a una inversió de 12 milions d’euros no 
és necessària aquesta garantia per escrit. Demana que si se li ha manifestat verbalment 
el compromís per la Consellera, que gravi aquesta conversa ja que tots estant d’acord en 
que es faci la residència però diu que la Generalitat no té disponibilitat econòmica i no 
entén perquè no ho poden tenir per escrit. Finalment diu que quan els entregui el 
compromís de la Generalitat per escrit tindran el seu suport. 
El Sr. Ciscar pregunta si s’ha demanat el compromís. El Sr. Alcalde respon que no ho 
ha demanat perquè li han dit que assumiran els compromisos amb l’altra Consellera. 
El Sr. Ciscar pregunta on està el problema en demanar-ho si hi ha acord. Respon el Sr. 
Alcalde que mai el Grup d’Esquerra marcarà l’actuació de l’equip de govern. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 6 membres de Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del 
PSC-PM i del membre del grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de 
CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte. 
 



MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC – PM PER LA DOTACIÓ D’UN FONS DE 
RESCAT PER A POLÍTIQUES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I UN TRACTE DE 
DISCRIMINACIÓ POSITIVA PER AMPOSTA I EL MONTSIÀ. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. Joan Castellano, indicant que les 
peticions incloses en la mateixa es fan extensives també a l’Estat a més de la Generalitat 
de Catalunya, tal i com es va proposar per l’Alcaldia a la Junta de Portaveus. 
Els Regidors Srs. German Ciscar i Adam Tomàs manifesten el suport a la moció dels 
Grups de PxC i Esquerra d’Amposta respectivament. 
El Sr. Alcalde exposa que el Grup de CiU també donarà suport a la moció amb la 
incorporació de la seva proposta, deixant constància de que aquesta petició de 
discriminació positiva l’ha demanat en moltes ocasions, la darrera davant la 
Vicepresidenta del Govern de la Generalitat, qui recollint-ho va explicar que en la 
proposta de distribució del PUOSC hi ha una discriminació positiva envers el Montsià, 
en recollir el 70% de les peticions, front altres comarques que no arribaran ni a un 20%. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
prestar la seva aprovació a la moció següent: 
 “Conscients de la situació greu en que es troben milers d’ampostins i ampostines, en 
situació d’atur, segons les darreres dades de setembre de 2013 n’hi ha inscrits a l’OT 
d’Amposta, 2192, i que molts d’ells ja no tenen cobertura de cap tipus, ni prestació 
econòmica ni subsidi per càrregues familiars. 
Tenint en compte que tots els indicadors assenyalen una repuntada de l’atur a la nostra 
demarcació comarcal i municipal, tal i com ens fan palès els diferents observatoris del 
mercat de treball i l’evolució dels percentatges decreixents de la població activa, que hi 
ha moltes persones en situació de pobresa extrema, amb menys de 309 euros al mes per 
sobreviure i que les previsions a mitjà termini, segons entitats com Càritas, en la seva 
memòria de 2012, és que aquesta situació encara serà més greu, dades que es 
complementen amb les aportades per la Federació internacional de la Creu Roja que 
insta als Governs a reservar partides en els seus pressupostos per fer front a aquestes 
situacions, d’urgència social, per tal d’alleugerir el patiment de les persones. 
Tenint en compte la singularitat de la crisis en la nostra comarca del Montsià i en el 
municipi d’Amposta, on segons dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació: “la 
comarca del Montsià té una situació menys favorable que Catalunya tant pel que fa a 
l’evolució de la seva economia com del seu mercat laboral. Així entre 2007 i 2010 el 
VAB de la comarca va caure un 5’4 % mentre que la reducció catalana era del 3’6 %, i 
tant la taxa d’atur (29 % enfront del 17’7 català) com la variació entre març de 2008 i 
desembre de 2011 (+216 enfront del +131) han estat més negatives en el cas comarcal”. 
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la reforma 
del mercat laboral, així com altres reformes del sistema per aconseguir un teixit 
productiu que doni sortida a la situació global de l’atur, derogant la darrera reforma 
laboral que precaritza les condicions de treball, facilita els acomiadaments i 
desprotegeix als treballadors/es, treien drets, prestacions i subsidis, i modificant l’edat 
de jubilació que alhora que perpetua al treballador actual, en condicions ínfimes, 
impedeix l’accés al treball a les noves generacions. 
Però l’anàlisi de la realitat actual va més enllà de les dades i és que darrera d’aquestes 
dades hi ha persones en risc d’exclusió social, fruit de la seva exclusió del mercat 



laboral, i per tant, que han de sobreviure amb l’ajut institucional o amb recursos de 
beneficència, tot i que la seva voluntat és la d’obtenir i cobrir les seves necessitats i les 
de les seves famílies mitjançant el desenvolupament d’un lloc de treball digne. 
Per tot això, el grup municipal del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta, proposa al Ple 
d’aquesta corporació l’adopció dels següents acords: 
Primer: Plantejar la necessitat a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat d’un Pla de 
rescat, amb fons públics, pel col·lectiu de persones en situació d’atur, que es poden 
quedar en situació total de desemparament, al igual que es va fer un Pla de rescat del 
sector bancari, on en diners públics es van rescatar entitats financeres, que per una mala 
planificació i/o gestió estaven en situació de risc de fallida. 
Segon: Demanar a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya que doti i mantingui de manera 
suficient, eficaç, eficient i efectiva, en els pressupostos per a l’exercici 2014, les 
partides necessàries per fer front a les contingències i cobertures dels col·lectius més 
desfavorits i en risc d’exclusió social. 
Tercer: Reclamar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat un tracte 
diferenciat, amb una discriminació positiva, tant per la comarca del Montsià, com per al 
municipi d’Amposta, donada la seva singularitat en aspectes negatius, respecte al total 
de Catalunya, i reconeguda fefaentment per l’Observatori d’Empresa i Ocupació, del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per tal de millorar la 
seva deplorable situació.” 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC – PM PER L’ARRANJAMENT DELS 
ACCESSOS AL PONT DE LA N-340 I LA MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ I LA 
SEGURETAT VIÀRIA. 
Tot seguit es dona compte de la moció següent: 
“El pont de la N 340 sobre l’Ebre al seu pas per Amposta suporta un transit diari mitjà 
d’entre 15.000 i 20.000 vehicles, una tercera part dels quals són camions que cobreixen 
la ruta entre el sud d’Espanya i Barcelona i/o França. Ens consta que periòdicament el 
Ministeri de Foment realitza tasques de millora del ferm i de les juntes de l’estructura 
del pont. 
Tot i això, d’ençà l’entrada en funcionament de la flamant variant de l’Aldea, que ha 
suposat un cost de 40 milions d’euros, s’ha posat més en evidència les mancances 
d’aquesta important infraestructura pel que fa les condicions d’accés, il·luminació i 
seguretat per simple comparació amb l’obra executada al municipi veí. 
Aquest fet encara quedarà més remarcat, quan s’execute per part de la Generalitat la 
rotonda d’entrada a Amposta des de Sant Jaume que es connectarà amb els accessos del 
pont. 
Els carrils d’acceleració i desacceleració que connecten el pont amb Amposta i a 
l’inrevés no compleixen les mínimes garanties d’amplada i recorregut suficient com per 
fer una incorporació o sortida de la via de forma segura. 
Les dimensions i acabats de les baranes del pont són del tot insuficients en cas de 
sortida d’un vehicle de la via a velocitat normal. 
Considerem que en ser un pont “semi urbà” hauria de gaudir d’una il·luminació 
nocturna corresponent a aquest fet. 
Igualment, les zones verdes arbrades que queden entre el pont i els seus accessos estan 
completament descuidades i indignes del que cabria esperar d’una zona semi urbana. 



Per tot això, el grup municipal del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta, proposa al Ple 
d’aquesta corporació l’adopció dels següents acords: 
Reclamar al Ministeri de Foment que contemple el més aviat possible en el seu pla 
d’acció de millores de la N 340, les següents accions: 
1. Millorar els carrils d’acceleració i desacceleració que connecten el pont amb 

Amposta pel que fa a la seva amplada i longitud, de manera que permetin fer una 
incorporació o sortida de la via de forma segura. 

2. Millorar les dimensions i acabats de les baranes laterals de protecció del pont, del tot 
insuficients en cas de sortida d’un vehicle de la via a velocitat normal. 

3. Implantar un sistema d’il·luminació nocturna, ates que es tracta d’un pont semi urbà 
molt proper a la població. 

4. Millorar i arranjar, les zones verdes arbrades que queden entre el pont i els seus 
accessos fent-la una veritable zona recreativa oberta als ciutadans i usuaris de la N 
340.” 

Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en el seu tenor literal el Regidor Sr. Antoni Espanya. 
El Regidor Sr. Germà Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta el recolzament a la moció del Grup d’Esquerra 
d’Amposta. fent notar que alguna cosa ha d’haver sobre el pont, quant en resposta 
parlamentària a un a pregunta d’ERC, es va dir que existia un projecte de millora del 
pont i que el mateix podria aprofitar-se. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU està totalment d’acord amb la demanda i que, per 
tant, donarà suport a la moció, ja que des de fa molts anys s’estan reclamant, verbalment 
i per escrit, la realització de millores sobre el pont i la seva connexió amb la Ciutat, 
sempre sense resultats positius. Acaba informant que per mig dels membres del Grup 
parlamentari han proposat esmenes al pressupost de l’Estat per a 2014, entre les quals 
s’inclouen les actuacions en el pont. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
prestar la seva aprovació a la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC – PM PER AL MANTENIMENT DE LES 
OFICINES DE CATALUNYA CAIXA ALS POBLES PETITS. 
Seguidament es dona lectura a la moció que diu: 
“Des de 2010 Catalunya Caixa és el nom comercial de Catalunya Bank S.A., al qual es 
va convertir com resultat de la nacionalització de Catalunya Caixa per l’Estat a través 
del “Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria” (FROB). Catalunya Caixa és una 
entitat financera nascuda de la fusió de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa 
Manresa. 
Des de la seva creació ha rebut injeccions de capital públic fins a tres ocasions en els 
últims anys. Catalunya Caixa ha rebut del FROB més de 12.000 milions d’euros durant 
aquets anys i el dia 1 de juny el consell d’administració de Catalunya Banc va nomenar 
president executiu a José Carlos Pla Royo, a proposta del FROB. 
Davant l’anunci del tancament de les oficines en deu poblacions de les Terres de l’Ebre: 
Aldover, Benifallet, Bot, Garcia, Ginestar, Godall, La Galera, Rasquera, Tivenys i 
Vilalba dels Arcs, que majoritàriament només disposen d’aquesta sucursal bancària i, en 
conseqüència, pot portar als seus habitants a l’exclusió financera que pot derivar en 



exclusió social. 
Atès l’afectació que aquesta situació representa per a moltes persones, bàsicament gent 
gran, que es veuran excloses d’un servei necessari i de proximitat, proposem al Ple de 
l’Ajuntament d’Amposta, la presa dels següents acords: 
Primer: Manifestar el nostre rebuig a l’anunci del tancament de les oficines de 
Catalunya Caixa que presten serveis en diversos municipis petits de les Terres de 
l’Ebre. 
Segon: Instar al govern de l’Estat que doni els passos necessaris per garantir la 
continuïtat de les oficines de Catalunya Caixa en els municipis afectats pel tancament 
mentrestant no tinguin un altra entitat bancària, donat que estem parlant d’una entitat 
nacionalitzada amb diners públics, de tots els ciutadans, i que presta un servei financer 
que s’ha de garantir 
Tercer: Traslladar aquests acords al Ministerio de Hacienda i Administraciones 
Públicas, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels 
Diputats i al Senat, com també als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, i al 
president del consell d’administració de CatalunyaCaixa.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
PRECS I PREGUNTES 
El Regidor Sr. Germà Ciscar formula les següents preguntes: 
1. Durant el cap de setmana passat un establiment ha generat molèsties per sorolls, 
pregunta quin procediment es segueix davant una denúncia de veïns per aquest motiu. 
El Regidor Sr. Josep Garriga diu que no tenia coneixement de la denúncia de molèsties, 
en tot cas, explica que en cas de denúncies la policia local realitza la corresponent 
inspecció i en funció dels resultats es trasllada al Departament d’establiments per tal de 
que s’incoï el procediment sancionador corresponent. 
2. En la darrera sessió plenària va preguntar pel funcionament d’un local al carrer Jacint 
Verdaguer, la passada setmana hi havia en el mateix unes 30 persones resant, pregunta 
si disposen de llicència i, quines mesures es prendran en cas de que no se’n disposi. La 
Regidora Sra. Isabel Ferré explica que s’ha demanat llicència per a centre cultural, s’ha 
de comprovar si es compleixen les condicions per poder atorgar la llicència, en cas 
contrari es comunica que s’han de subsanar les deficiències i en cas de no fer-ho no 
s’atorga la llicència. En cas de denúncia d’exercici d’activitat sense disposar de llicència 
s’actua i, si cal, es dicta ordre de tancament de l’activitat. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les preguntes següents: 
1. Es va anunciar la posta en marxa d’un sistema de recollida d’olis usat que encara no 
funciona, pregunta quines previsions hi ha  per la posta en marxa. El Regidor Sr. Josep 
Antoni José explica que el conveni amb l’empresa que ha de realitzar la recollida està 
signat, havent-se de procedir a la realització de la campanya de promoció del sistema 
que, en un principi, es va acordar es posaria en marxa abans de final d’any. 
2. Quin problema existeix per la connexió a la xarxa del subministrament d’energia 
elèctric del sector de nova urbanització del Cementeri i si aquesta connexió ha de 
representat algun cost per l’Ajuntament. El Sr. Alcalde respon que les obres han estat 
executades i que s’han pagat els drets de connexió, estant pendent de presentar a la 
companyia subministradora el projecte elèctric i els butlletins de l’instal·lador, els quals 
han estat reclamats a la Junta de compensació, per tal de procedir a la formalització de 



la sol·licitud i la connexió efectiva. El Regidor Sr. Espanya diu que ha d’entendre que el 
retard es degut a la manca d’un tràmit formal al qual respon el Sr. Alcalde de que el 
retard deriva de diferents circumstàncies: primer, del subministrament durant molt 
temps amb el provisional d’obres; després del pagament a l’empresa subministradora i 
de la descarrega per aquest; i ara a banda del tràmit formal de disposar dels documents 
reclamats a la Junta de compensació. 
3. Havent-se anunciat que l’hospital disposaria de connexió wi-fi, aquesta no funciona 
correctament. El Sr. Alcalde respon que l’anunci va ser a resposta d’una pregunta del 
Sr. Ciscar al que es va respondre que en el termini d’una setmana es posaria en servei. 
El Regidor Sr. Espanya diu que va publicar-se una nota de premsa; però, la connexió, al 
menys amb mòbil, no és possible. El Sr. Alcalde diu que es traslladarà la incidència a la 
Gerència de l’Hospital per a revisar el correcte funcionament del sistema. 
4. A la Junta de Govern Local es va donar compte de la sentència recaiguda en el 
procediment contenciós – administratiu interposat per l’empres Nexus, pregunta quin 
era l’objecte del procediment. El Sr. Secretari explica que es tractava d’un recurs 
interposat contra la denegació de la devolució de les quantitats pagades en concepte 
d’ICIO per una obra no executada, per considerar que havia prescrit el termini de 4 anys 
per formular la sol·licitud de devolució; però, que en la sentència el Tribunal considera 
que si ha de retornar-se, en tant en quant les obres ni tant sols s’han iniciat. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs referint-se a la intervenció del Sr. Alcalde en la moció 
sobre la retransmissió de les sessions plenàries en la que ha dit que s’està treballant amb 
l’adquisició d’una càmara, pregunta si hi ha data prevista per la posta en marxa. Respon 
el Sr. Alcalde que no hi ha data, estant vinculat amb la posta en marxa del nou espai de 
Ràdio Amposta. 
 
 I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les quinze hores i vint-i-cinc 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, 

 


